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TIL BRUG PÅ SOFIA OG SOFIA 2  
◼ CLIA-kompleksitet: Dispensation for børn under 7 år.   
◼ CLIA-kompleksitet:  Moderat for pædiatriske patienter i alderen 7 til 19 

år. 

 
Til in vitro diagnostisk anvendelse. 
 
 

Et certifikat for dispensation er påkrævet for at kunne udføre denne test i et ikke-godkendt CLIA-miljø. Testen 
kan også bruges af laboratorier, der udfører testning med moderat og høj kompleksitet. For at anmode om et 
certifikat til dispensation bedes du kontakte sundhedsministeriet i dit land. Yderligere oplysninger om CLIA-
dispensation kan fås på hjemmesiden for Centers for Medicare and Medicaids på www.cms.hhs.gov/CLIA eller 
hos sundhedsministeriet i dit land. 
 
Testen opfylder ikke længere kravene til dispensationsklassificeringen, hvis der disponeres i strid med de 
angivne betingelser eller betingelsesændringer. 
 

TILSIGTET BRUG 
Sofia RSV FIA anvender immunofluorescens til påvisning af nukleoprotein-antigen mod respiratorisk 
syncytialvirus (RSV) i podninger fra nasopharynx og i aspirat-/skylleprøver fra nasopharynx indsamlet direkte 
fra symptomatiske patienter. Denne kvalitative test er beregnet til anvendelse som hjælp til hurtig diagnose af 
akutte RSV-infektioner hos pædiatriske patienter. Negative resultater udelukker ikke RSV-infektion og bør ikke 
anvendes som eneste grundlag for behandling eller andre behandlingsrelaterede beslutninger. Et negativt 
resultat er et formodet resultat, og det anbefales, at et sådant resultat bekræftes vha. virusdyrkning eller en 
RSV-molekylærbiologisk analyse godkendt af FDA.  

Sofia RSV FIA kan bruges med Sofia eller Sofia 2. 

OVERSIGT OG FORKLARING 
RSV er en sygdomsfremkaldende agens af meget smitsom, akut, viral infektion i luftvejene hos pædiatriske og 
ældre populationer. Respiratorisk syncytialvirus er en enkeltstrenget RNA-virus.1 Næsten halvdelen af alle børn 
bliver inficeret med RSV i løbet af deres første leveår. Det er også den største virale årsag til 
hospitalsinfektioner hos børn, der allerede er indlagt af andre årsager.2 I USA skønnes RSV at være ansvarlig for 
73.400 til 126.300 indlæggelser om året for bronchiolitis og lungebetændelse alene blandt børn under 1 år.3 I 
en analyse af amerikanske data for viral overvågning og dødelighed blev respiratorisk syncytialvirus (RSV) 
rapporteret som den mest almindelige virale dødsårsag hos børn under 5 år i sammenligning med influenza 
A H1N1, influenza A H3N2 og influenza B.4 Hos børn, der er indlagt med RSV-infektion, skønnes dødeligheden 
at være så lav som 0,3-1,0 %3, 5 og i området 2,5-4,0 % for børn med tilgrundliggende hjerte- og 
lungesygdomme.3, 5, 6 
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TESTPRINCIP 
Sofia RSV FIA-testen anvender immunofluorescens-teknologi, som anvendes med Sofia og Sofia 2 til hurtig 
påvisning af RSV-antistoffer. Sofia RSV FIA-testen indebærer en forstyrrelse af virus og påvisning af 
nukleoproteiner i virus. Patientprøven anbringes i reagensglasset, og viruspartiklerne i prøven forstyrres nu, 
sådan at de interne virale nukleoproteiner eksponeres. Efter forstyrrelsen anbringes prøven i testkassettens 
prøveåbning. Fra prøveåbningen migrerer prøven gennem en teststrimmel, der indeholder forskellige unikke 
kemiske miljøer. Hvis der er RSV-virusantigener til stede, vil de blive opfanget et specifikt sted. 

Testkassetten anbringes, afhængigt af brugerens valg, enten i Sofia eller Sofia 2 til automatisk tidssat udvikling 
(GÅ VÆK-tilstand) eller anbringes på bordet eller bænken til manuelt tidssat udvikling og anbringes derefter i 
Sofia eller Sofia 2 for scanning (LÆS NU-tilstand). 

Sofia og Sofia 2 scanner teststrimlen og måler det fluorescerende signal gennem behandling af resultaterne 
ved brug af metodespecifikke algoritmer. Sofia og Sofia 2 vil vise testresultaterne (positiv, negativ eller ugyldig) 
på skærmen. 

MEDFØLGENDE REAGENSER OG MATERIALER 
25 testsæt:  
◼ Individuelt indpakkede testkassetter (25): Muse-monoklonale anti-RSV-antistoffer 
◼ Reagensglas (25): Frysetørret buffer med rensemiddel og reduktionsmidler 
◼ Reagensopløsning (25): Ampuller med saltopløsning 
◼ Sterile nasopharyngeal-podepinde (25) 
◼ Små, klare 120 µL pipetter med fast volumen (25) 
◼ Store, lyserøde 250 µL pipetter med fast volumen (25) 
◼ RSV-positiv kontrolpodepind (1): Podepinden er belagt med ikke-infektiøs RSV-antigen 
◼ Negativ kontrolpodepind (1): Podepinden er belagt med varmeinaktiveret, ikke-infektiøs streptococcus C-

antigen 
◼ Indlægsseddel (1) 
◼ Kort referencevejledning (1) 
◼ Kvalitetskontrolkort (findes i boksen med kittet) 
◼ Printerpapir (1) 

MATERIALER, SOM IKKE MEDFØLGER I SÆTTET 
◼ Sofia eller Sofia 2  
◼ Kalibreringskassette (leveres med Sofia-installationspakken eller Sofia 2) 
◼ Stopur eller ur til brug i LÆS NU-tilstand 
◼ Prøve/prøvebeholder 
◼ Steril saltvandsopløsning til indsamling af prøver 
◼ Udstyr, som bruges til indsamling af prøver af nasopharyngeal aspirat eller skylleprøver 

ADVARSLER OG FORHOLDSREGLER 
◼ Til in vitro diagnostisk brug. 
◼ Brug ikke sættets indhold efter den udløbsdato, der er trykt på ydersiden af æsken. 
◼ Overhold relevante forholdsregler under indsamling, håndtering, opbevaring og bortskaffelse af 

patientprøver og brugt sætindhold.7 
◼ Det anbefales, at der bruges nitril- eller latexhandsker (eller tilsvarende) ved håndtering af patientprøver.7 
◼ Genanvend ikke brugte testkassetter, pipetter med fast volumen, reagensglas, opløsninger eller 

podepindsprøver. 
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◼ Brugeren må ikke åbne folieposen med testkassetten, så den eksponeres for det omgivende miljø, før 
testkassetten er klar til øjeblikkelig brug. 

◼ Bortskaf og brug ikke testkassetter eller materialer, der er beskadigede eller har været tabt. 
◼ Reagensopløsningen indeholder en saltopløsning (saltvand). Hvis opløsningen kommer i kontakt med hud 

eller øjne, skal det/de afficerede områder straks skylles med rigelige mængder vand. 
◼ Anvisningerne i indlægssedlen skal følges for at opnå nøjagtige resultater. 
◼ Kalibreringskassetten skal mellem brug opbevares i den dertil hørende opbevaringspose. 
◼ Utilstrækkelig eller forkert prøveindsamling, opbevaring og transport kan forårsage falske testresultater. 
◼ Prøveindsamlings- og håndteringsprocedurer kræver specifik træning og vejledning.  
◼ For at opnå nøjagtige resultater skal man bruge det virustransportmedium (VTM), der anbefales i denne 

indlægsseddel. 
◼ Ved indsamling af en podning fra nasopharynx bruges den nasopharyngeale podepind, der følger med 

sættet. 
◼ Brug den korrekte pipette med fast volumen i overensstemmelse med testprocedurerne: 

 Anvend kun den lille, klare 120 µL pipette med fast volumen til at tilsætte patientprøve til 
testkassetten. 

 Brug kun den store, lyserøde 250 µL pipette med fast volumen til testproceduren for aspirat-
/skylleprøver eller prøver i virustransportmedium under overførsel af patientprøve fra prøvebægeret 
til reagensglasset. 

◼ Hæld ikke prøver fra reagensglasset over i testkassettens prøveåbning. Brug den medfølgende lille, klare 
120 µL pipette med fast volumen til at overføre prøven til testkassetten. 

◼ Skriv ikke på stregkoden på testkassetten. Den bruges af Sofia og Sofia 2 til at identificere den type test, 
der køres, og til at identificere hver enkelt testkassette, så en læsning nr. 2 af testkassetten i samme Sofia 
eller Sofia 2 forhindres. 

◼ Prøv ikke at scanne en testkassette mere end én gang. Stregkoden på testkassetten indeholder en unik 
identifikator, som forhindrer Sofia og Sofia 2 i at udføre en læsning nr. 2 på en allerede scannet 
testkassette. Der vises en fejlmeddelelse, hvis en testkassette scannes mere end én gang. 

◼ Da påvisningsreagenset er en fluorescerende forbindelse, vil der ikke være noget synligt resultat på 
teststrimlen. Sofia eller Sofia 2 skal anvendes til tolkning af resultatet. 

◼ Testning skal udføres i et område med tilstrækkelig ventilation. 
◼ Bortskaf beholdere og ubrugt indhold i henhold til gældende kliniske retningslinjer for bortskaffelse af 

klinisk risikoaffald. 
◼ Bær egnet beskyttelsestøj, handsker og øjen/ansigtsbeskyttelse ved håndtering af indholdet i dette kit. 
◼ Vask hænderne grundigt efter håndtering. 
◼ For yderligere oplysninger om faresymboler, sikkerhed, håndtering og bortskaffelse af komponenterne i 

dette sæt henvises til sikkerhedsdatabladet (SDS), der findes på quidel.com. 

SÆTOPBEVARING OG -STABILITET 
Opbevar sættet ved stuetemperatur 15 °C til 30 °C (59 °F til 86 °F), beskyttet mod direkte sollys. Sættets 
indhold er stabilt indtil udløbsdatoen, der er trykt på den ydre æske. Må ikke nedfryses.  
 

KVALITETSKONTROL 
Der er tre typer kvalitetskontrol til Sofia eller Sofia 2 og testkassetten: Procedure til kontrol af kalibreringen, 
funktion til kontrol af proceduren og eksterne kontroller. 
 

Sofia - Procedure til kontrol af kalibreringen 
Bemærk: Dette er en "kalibreringskontrol"-procedure. 
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Proceduren til kontrol af kalibreringen skal udføres hver 30. dag. Sofia kan indstilles til at minde brugeren om 
at udføre proceduren til kontrol af kalibreringen. 

Kalibreringskontrollen er en påkrævet funktion, der kontrollerer Sofias optik og beregningssystemer ved hjælp 
af en specifik kalibreringskassette. Kalibreringskassetten leveres med Sofia-installationspakken. Se 
brugervejledningen til Sofia for oplysninger om procedure til kontrol af kalibreringen.  

Vigtigt: Sørg for, at kalibreringskassetten opbevares i den medfølgende opbevaringspose mellem brug, så den 
beskyttes mod eksponering for lys.  
 

1. vis du ønsker at kontrollere kalibreringen af  
Sofia, skal du vælge "Kalibrering"  
fra hovedmenuen.   

 

 

 

2. Følg anvisningerne, sæt kalibreringskassetten i Sofia, og luk 
skuffen. Sofia udfører automatisk kalibreringskontrollen 
inden for 2 minutter uden behov for brugerinput.  

 
 
 

 
 

Sofia angiver, når kalibreringskontrollen er færdig. Tryk på OK for at gå tilbage til hovedmenuen. 

BEMÆRK: Hvis kalibreringskontrollen ikke lykkes, skal I kontakte supervisoren på stedet eller kontakte Quidel 
teknisk support for assistance, mandag til fredag mellem kl. 07.00 og 17.00. PST på 800.874.1517 (i  
USA), +1 858.552.1100 (uden for USA), Fax: +1 858.455.4960, customerservice@quidel.com (kundeservice), 
technicalsupport@quidel.com (teknisk support), eller kontakt din lokale forhandler. 

Sofia 2 - Procedure til kontrol af kalibreringen 

Proceduren til kontrol af kalibreringen skal udføres hver 30. dag. Sofia 2 kan indstilles til at minde brugeren om 
at udføre proceduren til kontrol af kalibreringen. 

Kalibreringskontrollen er en påkrævet funktion, der kontrollerer Sofia 2's optik og beregningssystemer ved 
hjælp af en specifik kalibreringskassette. Kalibreringskassetten leveres med Sofia 2-installationspakken. Se 
brugervejledningen til Sofia 2 for oplysninger om procedure til kontrol af kalibreringen.  

Vigtigt: Sørg for, at kalibreringskassetten opbevares i den medfølgende opbevaringspose mellem brug, så den 
beskyttes mod eksponering for lys. 
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1. Hvis du ønsker at kontrollere kalibreringen af  
Sofia 2, skal du vælge "Kør kalibrering"  
fra hovedmenuen. 
 
  

 
 

 

 

2. Følg anvisningerne, sæt kalibreringskassetten i 
Sofia 2, og luk skuffen. Sofia 2 udfører 
automatisk kalibreringskontrollen inden for 1 
minut uden behov for brugerinput. 
 

  
Sofia 2 angiver, når kalibreringskontrollen er færdig. 
Vælg  for at vende tilbage til skærmen Kør test. 

 

BEMÆRK: Hvis kalibreringskontrollen ikke lykkes, skal I kontakte supervisoren på stedet eller kontakte Quidel 
teknisk support for assistance, mandag til fredag mellem kl. 07.00 og 17.00 PST på 800.874.1517 (i  
USA), +1 858.552.1100 (uden for USA), Fax: +1 858.455.4960, customerservice@quidel.com (kundeservice), 
technicalsupport@quidel.com (teknisk support), eller kontakt din lokale forhandler. 

Indbygget procedurekontrol 
Sofia RSV FIA indeholder en indbygget funktion til kontrol af proceduren. Hver gang, der køres en test i Sofia 
eller Sofia 2, scannes zonen for procedurekontrol af Sofia eller Sofia 2, og resultatet vises på Sofia- eller Sofia 2-
skærmen.   

Fremstillerens anbefaling for daglig kontrol er at dokumentere resultaterne af disse indbyggede 
procedurekontroller for den første prøve, som testes hver dag. Denne dokumentation logges automatisk i 
Sofia eller Sofia 2 sammen med hvert testresultat.  

Et gyldigt resultat fra procedurekontrollerne viser, at testen flyder korrekt, og at testkassettens funktionelle 
integritet er bibeholdt. Procedurekontrollerne tolkes af Sofia eller Sofia 2, når testkassetten er blevet 
udviklet i 15 minutter. Hvis testen ikke flyder korrekt, vil Sofia eller Sofia 2 angive, at resultatet er ugyldigt. 
Hvis dette sker, skal proceduren gennemgås, og testen skal gentages med en ny patientprøve og en ny 
testkassette.  
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Ekstern kvalitetskontrol  
Der kan også bruges eksterne kontroller til at påvise, at reagenserne og analyseproceduren fungerer fter 
hensigten.  
 
Quidel anbefaler, at der køres positive og negative kontroller:  

◼ Én gang for hver uøvet operatør  

◼ En gang for hver ny sætforsendelse - forudsat at hver individuel lot, der modtages i forsendelsen, 
testes 

◼ Som yderligere skønnet nødvendigt ifølge interne kvalitetskontrolprocedurer og i overensstemmelse 
med lokale, nationale og internationale bestemmelser eller akkrediteringskrav.  

 
Brugeren skal først vælge Kør QC på hovedmenuen på Sofia eller Sofia 2 for at teste eksterne kontroller. Derpå 
skal kvalitetskontrolkortet (placeret på æsken) scannes. Kortet giver information, der er specifik for sættets lot, 
herunder lotnummer og udløbsdato.  
 
Brugeren vælger den ønskede tilstand (GÅ VÆK eller LÆS NU) og kører derefter de eksterne kontroltests.  

Der følger eksterne positive og negative kontroltests med i sættet, og disse skal testes ved brug af proceduren 
til indsamling af podepindsprøver, som kan findes på indlægssedlen eller på den korte referencevejledning. 
Den positive kontroltest skal køres før den negative kontroltest. 
 
Når kvalitetskontrolkørslen er færdig, vises hvert enkelt resultat som "Gennemført" eller "Mislykket" på Sofia 
eller  eller  på Sofia 2 for den positive kontrol og den negative kontrol. 
 
Der må ikke udføres patienttests eller rapporteres patienttestresultater, hvis ét eller begge 
kvalitetskontroltestresultater er mislykket. Gentag testen, eller kontakt Quidel teknisk support, inden der 
testes patientprøver.  

Eksempel: Denne skærm viser et 
ugyldigt resultat på Sofia. 
 

Eksempel: Denne skærm viser et 
ugyldigt resultat på Sofia 2. 
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Hvis både den positive og negative kontrol mislykkes, skal testningen gentages med nye positive og negative 
kontroller igen. Hvis kun én af kontrollerne mislykkes, kan brugeren vælge at gentage både den positive og den 
negative kontrol ELLER kun at gentage den kontrol, der mislykkedes. Brugeren kan vælge "Spring over" på 

Sofias skærm eller  på Sofia 2 skærmen for at springe den kontroltest over, der allerede er gennemført. 

Resultater af kvalitetskontrollen vil vise en kontroltest, der er sprunget over, som "ukendt" på Sofia eller  på 
Sofia 2. 
 
Der kan rekvireres ekstra eksterne kontroltests separat ved at kontakte Quidel kundesupportservice på 
800.874.1517 (i USA) eller på +1 858.552.1100. 
 

INDSAMLING OG HÅNDTERING AF PRØVER 
 

PRØVEINDSAMLING  

Podning fra nasopharynx 
Brug den nasopharyngeale podepind, som følger med sættet. 
Når der indsamles en podning fra nasopharynx, skal podepinden føres forsigtigt ind i det næsebor, der har 
mest sekret, under visuel kontrol. Hold podepinden nær bunden af næsehulen, og pres herefter podepinden 
mod slimhinden langs bagsiden af nasopharynx. Drej podepinden flere gange, og fjern den derefter fra 
nasopharynx. 

Nasopharyngeal aspirat-/skylleprøve 
Følg behandlingsenhedens kliniske retningslinjer for indsamling af nasopharyngeale aspirat-/skylleprøver. Brug 
så lidt saltopløsning, som din procedure tillader. Hvis din behandlingsenhed ikke har en klinisk retningslinje, 
så brug følgende procedurer, der bruges af klinikerne. 

Indsamling af en nasopharyngeal aspirat-/skylleprøve: Dryp nogle få dråber steril saltvandsopløsning ind i det 
næsebor, der skal udsuges. Indsæt det fleksible plastrør langs gulvet i næseboret, parallelt med ganen. Efter 
adgang til nasopharynx udsuges sekretet, mens røret fjernes. Proceduren gentages for det andet næsebor, hvis 
ikke der var tilstrækkeligt sekret det første næsebor. 

Indsamling af en nasopharyngeal skylleprøve: Barnet skal sidde på sin fars eller mors skød, med baghovedet 
hvilende op mod sin fars eller mors bryst. Fyld sprøjten eller en næsesuger med den mindst mulige påkrævede 
mængde saltvand i henhold til patientens størrelse og alder. Sprøjt saltvandet ind i næseboret, mens barnet 
holder hovedet tilbage. Sug skylleprøven tilbage i sprøjten eller næsesugeren. Den aspirerede skylleprøve vil 
højst sandsynligt bestå af ca. 1 ml i volumen. 

Efter inddrypningen af saltvandsopløsningen kan hovedet alternativt bøjes fremover, så 
saltvandsopløsningen løber ud i et rent prøvebæger.  

PRØVETRANSPORT OG -OPBEVARING  
Prøverne skal testes hurtigst muligt efter indsamling. Hvis transport af prøverne er påkrævet, anbefales dog 
kun minimal fortynding, da fortynding kan forårsage reduceret prøvesensitivitet. 1 mL eller mindre er bedst, 
hvor det er muligt, for at undgå overdreven fortynding af patientprøven. Nedenstående virustransportmedier, 
som fremgår af tabel 1, blev testet med Sofia RSV FIA og Sofia og fandtes at være kompatible: 
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Tabel 1 
Anbefalet virustransportmedium 

Virustransportmedium (VTM) 
Anbefalede opbevaringsforhold 

2 °C til 8 °C 25 °C 

Copan universalt transportmedium 24 timer 24 timer 

Hank’s Balanced Salt Solution 24 timer 24 timer 

Liquid Amies Media 24 timer 24 timer 

M4 24 timer 24 timer 

M4-RT 24 timer 24 timer 

M6 24 timer 24 timer 

Modified Liquid Stuarts Media 24 timer 24 timer 

Saltvand 24 timer 24 timer 

Starplex Multitrans 24 timer 24 timer 

Fosfatbuffersaltopløsning 24 timer 24 timer 

 
Bemærk: Ved brug af virustransportmedium (VTM) er det vigtigt at sikre, at VTM'et med prøven opnår 
stuetemperatur. Kolde prøver flyder ikke korrekt og kan føre til fejlbehæftede eller ugyldige resultater. Det 
tager flere minutter for en kold prøve at opnå stuetemperatur. Den nødvendige tid afhænger af den 
omgivende stuetemperatur, prøvevolumen og den type beholder, prøven opbevares i samt andre faktorer. 
Operatøren opfordres til som eksperiment at fastlægge den nødvendige tid ved brug af et koldt VTM (det skal 
være det VTM, der bruges mest ofte på laboratoriet). Kolde prøver skal undgås. 

TESTPROCEDURE 
Alle prøver, herunder prøver i VTM, skal opnå stuetemperatur, inden analysen kan påbegyndes. 

Udløbsdato: Kontrollér udløbsdatoen på hver testpakke eller på den ydre æske inden brug. Brug ikke en test, 
hvor udløbsdatoen på mærkatet er overskredet. 
_________________________________________________________________________________________ 

Procedure til indsamling af podning fra nasopharynx 

1. Tjek, at Sofia eller Sofia 2 er indstillet til den ønskede tilstand: GÅ VÆK eller LÆS 
NU. Se afsnittet "Anvendelse af Sofia og Sofia 2" for yderligere oplysninger. 

2. Forbered reagenset: 
a) Svirp eller ryst reagensopløsningen i hætteglasset ned, så al væsken befinder 

sig i bolden. 
b) Skru låget af. 
c) Hæld langsomt al reagensopløsningen ned i reagensglasset.  
d) Hvirvl forsigtigt reagensglasset rundt, så indholdet opløses. 

 
 
 
 

3. Anbring patientpodningsprøven i reagensglasset. Kør podepinden mindst 3 gange 
rundt, mens den presses ned mod bunden og ind mod siden på reagensglasset. 
 
Lad podepinden blive i reagensglasset i 1 minut. 
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4. Drej podepindens hoved rundt, og pres det ind mod siden på reagensglasset, mens 
du fjerner det. Bortskaf den brugte podepind som biologisk farligt affald.  
  
 
 
 

 

5. Fyld den medfølgende lille, klare 120 µL pipette med fast volumen med 
patientprøven fra reagensglasset.  
 
Sådan fyldes pipetten med fast volumen med prøven fra patienten: 
a) Klem den øverste pipettebold GODT sammen.  
b) Bliv ved med at klemme, og anbring pipettespidsen i patientprøven. 
c) Med pipettens spids i patientprøven slippes pipettebolden langsomt, så 

pipetten fyldes. 
 

Bemærk: Den medfølgende pipette SKAL bruges til at overføre patientprøven til 
testkassetten.  

 
6. Tryk den øverste pipettebold godt sammen, så indholdet af den lille, klare  

120 µL pipette med fast volumen tømmes i testkassettens prøveåbning. Efterlad 
den ekstra væske i pipettens overløbsbold.  
 
BEMÆRK: Pipetten med fast volumen er designet til at indsamle og dispensere 
den korrekte mængde patientprøve. Pipetten skal bortskaffes som klinisk 
risikoaffald.  
 

7. Gå straks til næste afsnit, "Anvendelse af Sofia og Sofia 2", for at færdiggøre 
testen. 

Testprocedure for nasopharyngeale aspirat-/skylleprøver eller prøver i virustransportmedium  

1. Tjek, at Sofia eller Sofia 2 er indstillet til den ønskede tilstand: GÅ VÆK eller LÆS 
NU. Se afsnittet "Anvendelse af Sofia og Sofia 2" for yderligere oplysninger. 

2. Forbered reagenset: 
a) Svirp eller ryst reagensopløsningen i hætteglasset ned, så al væsken 

befinder sig i bolden.  
b) Skru låget af. 
c) Hæld langsomt al reagensopløsningen ned i reagensglasset.  
d) Hvirvl forsigtigt reagensglasset rundt, så indholdet opløses. 
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3. Fyld den medfølgende store, lyserøde 250 µL pipette med fast volumen med 
patientprøve fra prøvebægeret.  

Sådan fyldes pipetten med fast volumen med prøven:  
a) Klem den øverste pipettebold GODT sammen. 
b) Bliv ved med at klemme, og anbring pipettespidsen i patientprøven. 
c) Med pipettens spids i patientprøven slippes pipettebolden langsomt, så 

pipetten fyldes. 
 
 
 
4. Klem den øverste pipettebold godt sammen, så indholdet af den store, lyserøde 

250 µL pipette med fast volumen tømmes i reagensglasset. Efterlad den ekstra 
væske i pipettens overløbsbold. Snur forsigtigt reagensglasset rundt for at 
blande. 

BEMÆRK: Pipetten med fast volumen er designet til at indsamle og dispensere 
den korrekte mængde patientprøve. Pipetten skal bortskaffes som klinisk 
risikoaffald. 
 
 
 
 

5. Fyld den medfølgende lille, klare 120 µL pipette med fast volumen med 
patientprøven fra reagensglasset ved forsigtigt at slippe trykket på bolden.  

BEMÆRK: Den medfølgende pipette SKAL bruges til at overføre patientprøven 
til testkassetten.  
 
 
 
 
 
 

6. Tryk den øverste pipettebold godt sammen, så indholdet af den lille, klare  
120 µL pipette med fast volumen tømmes i testkassettens prøveåbning. Efterlad 
den ekstra væske i pipettens overløbsbold. Pipetten skal bortskaffes som klinisk 
risikoaffald. 
 
BEMÆRK: Pipetten med fast volumen er designet til at indsamle og dispensere 
den korrekte mængde patientprøve. Pipetten skal bortskaffes som klinisk 
risikoaffald.  
 
 

7. Gå straks til næste afsnit, "Anvendelse af Sofia og Sofia 2", for at færdiggøre 
testen. 
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ANVENDELSE AF SOFIA OG SOFIA 2  
 

Tilstandene GÅ VÆK/LÆS NU 
Se den korrekte brugervejledning (Sofia eller Sofia 2) for anvisninger i brugen.  
Sofia og Sofia 2 kan indstilles til to forskellige tilstande (GÅ VÆK og LÆS NU). Procedurerne for hver tilstand er 
beskrevet herunder. 

GÅ VÆK-tilstand 
I GÅ VÆK-tilstand indsætter brugeren straks testkassetten i Sofia eller Sofia 2. Udviklingstiden vil ikke 
nødvendigvis være den samme på Sofia og Sofia 2. 
◼ Sofia - Sofia vil automatisk time testudviklingen, og resultaterne vises på skærmen efter 15 minutter. 
◼ Sofia 2 - Sofia 2 scanner jævnligt testkassetten i testudviklingstiden. Positive testresultater vises inden for 

3 til 15 minutter. Negative testresultater vises efter 15 minutter. 
 

LÆS NU-tilstand 
Yderst vigtigt: Testen skal udvikles i SAMTLIGE 15 minutter, INDEN den anbringes i Sofia eller Sofia 2. 

Efter overførsel af patientprøven til prøveåbningen, skal brugeren først anbringe testkassetten på bordpladen 
eller briksen i 15 minutter (uden for Sofia eller Sofia 2) og manuelt time dette udviklingstrin. Testkassetten 
SKAL stå 15 minutter for at der kan opnås et præcist resultat. Derefter indsætter brugeren testkassetten i Sofia 
eller Sofia 2. I LÆS NU-tilstanden vil Sofia og Sofia 2 scanne og vise testresultatet i løbet af 1 minut. Bemærk: 
Resultaterne forbliver stabile i yderligere 15 minutter efter den anbefalede udviklingstid på 15 minutter. 

Tip til batch-test 
Afhængigt af arbejdsbyrden findes der flere måder at gøre batchtest nemmere på. Brugeren kan føje 
reagensopløsningen til et eller flere reagensglas, sætte prop på dem igen og opbevare dem på briksen ved 
stuetemperatur i op til 4 timer uden tab af aktivitet, inden prøven/prøverne tilføjes. Alternativt kan brugeren 
efter tilsætning af reagensopløsning behandle podningsprøverne eller de flydende prøver i reagensglasset. Når 
podepinden derefter er fjernet (hvis relevant), sættes hætten på glassene igen, og de kan stilles i 
stuetemperatur i op til 4 timer uden tab af aktivitet før testudførelse. 

Yderst vigtigt: Brugeren må aldrig åbne folieposen med testkassetten, så kassetten eksponeres for 
omgivelserne, før den er klar til øjeblikkelig brug. 
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KØR TEST PÅ SOFIA  
1. Indlæs bruger-id med stregkodescanneren, eller indtast data manuelt på tastaturet. 

 
BEMÆRK: Hvis du ved en fejl scanner den forkerte stregkode, skal du bruge piletasterne på Sofias numeriske 
tastatur til at fremhæve feltet igen. Derefter scannes igen med den korrekte stregkode, og den tidligere 
anvendte vil blive overskrevet af den korrekte stregkode. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Indlæs patient-id eller bestillingsnr. med stregkodescanneren, eller indtast data manuelt på tastaturet. 

 

     
 
3. Tryk på Start test, hvorefter skuffen i Sofia automatisk åbnes.  
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4. Kontrollér, at den korrekte udviklingstilstand, GÅ VÆK eller 
LÆS NU, er valgt. Sæt den klargjorte patienttestkassette i 
skuffen på Sofia, og luk skuffen. 
 

5. Sofia starter automatisk og viser sine fremskridt, som vist i 
eksemplet herunder. I GÅ VÆK-tilstand vil testresultaterne 
blive vist på skærmen efter cirka 15 minutter. I LÆS NU-
tilstanden vil testresultaterne blive vist på skærmen i løbet 
af 1 minut. Se afsnittet Fortolkning af resultater. 

 
 
 
 
 

 

  

 

 
 
 

FORTOLKNING AF RESULTATER VED BRUG AF SOFIA  
Når testen er afsluttet, vil resultaterne blive vist på skærmen på Sofia. Resultaterne kan automatisk udskrives 
på den indbyggede printer, hvis denne mulighed vælges. Testlinjerne, der er fluorescerende, kan ikke ses med 
det blotte øje. 

Skærmen på Sofia vil vise resultaterne for procedurekontrollerne som værende "gyldige" eller "ugyldige" og vil 
give et positivt eller negativt resultat for RSV. Hvis procedurekontrollen er "ugyldig", skal testen gentages med 
en ny patientprøve og en ny testkassette. 

  

Eksempel: På skærmen ses det, at testen i GÅ 
VÆK-tilstand har 12 minutter og 13 sekunder 
tilbage. Sofia aflæser og viser resultaterne efter 
15 minutter. 
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Positive resultater: 

 

Negative resultater:  

 
 
Ugyldige resultater: 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

  

Eksempel: Denne skærm viser et gyldigt 
positivt resultat for RSV.  
 
BEMÆRK: Et positivt testresultat udelukker 
ikke samtidige infektioner med andre 
patogener. 

Eksempel: Denne skærm viser et gyldigt 
negativt resultat for RSV. 
 
BEMÆRK: Et negativt resultat udelukker 
ikke RSV-virusinfektion. Det anbefales, at et 
negativt resultat bekræftes vha. 
virusdyrkning eller en RSV-
molekylærbiologisk analyse godkendt af 
FDA. 

Eksempel: Denne skærm viser et ugyldigt 
resultat. 
 
 
Ugyldigt resultat: Hvis testen er ugyldig, skal der 
udføres en ny test med en ny patientprøve og en 
ny testkassette. 
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KØR TEST PÅ SOFIA 2 
1. Indlæs bruger-id med den indbyggede stregkodescanner, eller indtast data manuelt på skærmtastaturet. 

 
BEMÆRK: Hvis du ved en fejl kommer til at scanne den forkerte stregkode, vælger du feltet igen for at 
fremhæve det igen. Derefter scannes igen med den korrekte stregkode, og den tidligere anvendte vil blive 
overskrevet af den korrekte stregkode. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Indlæs patient-id og bestillingsnr. (hvis relevant) med stregkodescanneren eller indtast data manuelt på 

skærmtastaturet. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
3. Kontrollér, at den korrekte udviklingstilstand, GÅ VÆK eller LÆS NU, er valgt. Tryk på , og åbn skuffen på 

Sofia 2.  
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4. Sæt den forberedte patienttestkassette i skuffen på Sofia 2, og luk skuffen. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

5. Sofia 2 starter automatisk og viser sine fremskridt, som vist i eksemplet herunder. I GÅ VÆK-tilstand vil 
testresultaterne blive vist på skærmen inden for 3 til 15 minutter. I LÆS NU-tilstanden vil testresultaterne 
blive vist på skærmen i løbet af 1 minut. Se afsnittet Fortolkning af resultater på Sofia 2. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

FORTOLKNING AF RESULTATER VED BRUG AF SOFIA 2  
Når testen er færdig, vises resultaterne på skærmen på Sofia 2. Testlinjerne, der er fluorescerende, kan ikke 
ses med det blotte øje. 

Skærmen på Sofia 2 viser resultaterne for procedurekontrollen som værende  eller  og vil give et  eller 

 resultat for RSV. Hvis procedurekontrollen er , skal testen gentages med en ny patientprøve og en ny 
testkassette. Hvis der er tilsluttet en printer, kan resultaterne udskrives manuelt ved at vælge udskriftsikonet, 
mens testresultaterne vises på skærmen. 

  

Eksempel: På skærmen ses det, at testen 
i GÅ VÆK-tilstand har 12 minutter og 34 
sekunder tilbage. Sofia 2 aflæser og viser 
resultaterne inden for 3 til 15 minutter. 
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Positive resultater: 

 

 

 

 

 

 
 
Negative resultater:  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ugyldige resultater: 
 
 
 

 

 

 

 

 

BEGRÆNSNINGER 
◼ Denne test egner sig kun til den pædiatriske population (under 19 år). Der er ikke etableret 

ydelseskarakteristika for brug hos patienter over 19 år og for immunkompromitterede patienter. 
◼ Indholdet af dette sæt skal anvendes til kvalitativ påvisning af RSV-antigen fra podning fra nasopharynx og 

aspirat-/skylleprøver fra nasopharynx. 
◼ Denne test påviser både levedygtige (levende) og ikke-levedygtige RSV. Testens ydelse afhænger af 

mængden af virus (antigen) i prøven og kan muligvis hænge sammen med resultater af virusdyrkning 
udført på samme prøve. 

Eksempel: Denne skærm viser et 
gyldigt positivt resultat for RSV.  
 
BEMÆRK: Et positivt testresultat 
udelukker ikke samtidige infektioner 
med andre patogener. 

Eksempel: Denne skærm viser et 
gyldigt negativt resultat for RSV. 
 
BEMÆRK: Et negativt resultat 
udelukker ikke RSV-virusinfektion. Det 
anbefales, at et negativt resultat 
bekræftes vha. virusdyrkning eller en 
RSV-molekylærbiologisk analyse 
godkendt af FDA. 

Eksempel: Denne skærm viser et ugyldigt 
resultat. 
 
 
Ugyldigt resultat: Hvis testen er ugyldig, 
skal der udføres en ny test med en ny 
patientprøve og en ny testkassette. 
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◼ Et negativt testresultat kan opstå, hvis antigenindholdet i en prøve er under påvisningsgrænsen for testen, 
eller hvis prøven blev indsamlet eller transporteret på forkert måde. 

◼ Manglende overholdelse af testproceduren kan påvirke testens ydelse negativt og/eller ugyldiggøre 
testresultatet. 

◼ Testresultaterne skal evalueres sammen med andre kliniske data, som er tilgængelige for lægen. 
◼ Positive testresultater udelukker ikke samtidige infektioner med andre patogener. 
◼ Negative testresultater er ikke beregnet til at være bestemmende i forhold til andre ikke-RSV virale eller 

bakterielle infektioner. 
◼ Positive og negative prædikative værdier afhænger i høj grad af prævalensen. Der er større sandsynlighed 

for falsk negative testresultater under topaktivitet, når sygdomsprævalensen er høj. Der er større 
sandsynlighed for falsk positive testresultater i perioder med lav RSV-aktivitet, når prævalensen er 
moderat til lav. 

◼ Monoklonale antistoffer påviser muligvis ikke, eller påviser med mindre sensitivitet, RSV-vira, som har 
undergået mindre aminosyreændringer i målepitopregionen. 

◼ Prøver kontamineret med fuldblod >1 % kan gøre tolkningen af testen usikker. Der må ikke anvendes 
prøver med synligt blod. 

◼ Mycoplasma pneumoniae på niveauer over 1x105 cfu/ml kan krydsreagere med eller gribe forstyrrende ind 
i udførelse af testen. 

◼ Udførelsen af denne test er ikke evalueret til brug hos patienter uden tegn og symptomer på 
luftvejsinfektioner. 
 

FORVENTEDE VÆRDIER 
Den grad af positivitet, der observeres i RSV-testen, vil variere afhængigt af prøveindsamlingsmetoden, det 
anvendte håndterings-/transportsystem, den anvendte påvisningsmetode, årstiden, patientens alder og 
sygdomsprævalens. 
 

YDELSESKARAKTERISTIKA 
Følgende undersøgelser blev udført på Sofia 

Sofia RSV FIA-udførelse vs. Celledyrkning 

Sofia RSV FIA-udførelsen på Sofia blev sammenlignet med viral cellekultur, fulgt af FA i et klinisk feltstudie i på 
flere centre, i perioden februar til april 2012 og fra oktober til december 2012 i USA. Studiet blev udført af 
sundhedspersonale på 17 forskellige steder i forskellige geografiske områder i USA. Der blev i denne 
multicenter, point-of-care (POC) felttest indsamlet to (2) podninger fra nasopharynx eller aspirat-
/skylleprøver fra nasopharynx fra hver af de 1.736 patienter. 972 patienter afgav to podninger fra 
nasopharynx, og 764 patienter afgav en aspirat-/skylleprøve fra nasopharynx. Alle kliniske prøver blev 
indsamlet fra symptomatiske patienter (under 19 år): 55 % var mænd, og 45 % var kvinder. 
 
Der blev foretaget test på centret af en podning fra nasopharynx eller af en del af en aspirat-/skylleprøve fra 
nasopharynx udført af sundhedsfagligt personale i lægens konsultation eller på hospitalet med Sofia RSV FIA. 
Prøverne var nyudtaget og testet. De øvrige prøver blev anbragt i virustransportmedium med henblik på 
dyrkning. De parrede podninger blev testet i tilfældig rækkefølge i Sofia RSV FIA vs. dyrkning. Der blev udført 
viruscelledyrkning enten på et lokalt klinisk laboratorium på teststedet, eller prøverne blev transporteret på 
kolde men ikke frosne ispakninger i løbet af natten til et centralt laboratorium til dyrkning inden for 48 timer. 
Resultaterne fremgår af tabel 2 og 3. 
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Tabel 2 
Resultater med Sofia RSV FIA podninger fra nasopharynx versus dyrkning 

(alder 0-<19 år) 

 Dyrkning   

 Pos. Neg. Sens. = 126/146 = 86 % 

Sofia pos. 126 25  (95 % C.I. 80-91 %) 

Sofia neg. 20 801 Spec. = 801/826 = 97 % 

I alt 146 826  (95 % C.I. 96-98 %) 

     
Tabel 3 

Resultater med Sofia RSV FIA aspirat-/skylleprøver fra nasopharynx versus dyrkning 
(alder 0-<19 år) 

 Dyrkning   

 Pos. Neg. Sens. = 57/64 = 89 % 

Sofia pos. 57 12  (95 % C.I. 79-95 %) 

Sofia neg. 7 688 Spec. = 688/700 = 98 % 

I alt 64 700  (95 % C.I. 97-99 %) 

     

 
Reproducerbarhedsundersøgelser 
Reproducerbarheden af Sofia RSV FIA på Sofia blev vurderet af tre (3) forskellige laboratorier. To (2) 
forskellige operatører på hvert sted testede en række kodede, kunstige prøver, forberedt i negative kliniske 
matricer, der strakte sig fra svagt negativ til moderat positiv RSV. Overensstemmelsen mellem 
laboratorierne (tabel 4) for negative prøver var 98-100 % og 98-100 % for positive prøver.  
 

Tabel 4 
Undersøgelse af Sofia RSV FIA reproducerbarhed ud fra 

overensstemmelse mellem laboratorier 

Laboratorium 
Svagt neg. 

(ingen virus) 
Stærkt negativ  

(C5) 
Svagt positiv 

(C95) 
Mod. positiv  

(C3X LoD) 

1 30/30 28/30 30/30 30/30 

2 30/30 30/30 28/30 30/30 

3 30/30 30/30 30/30 30/30 

I alt 90/90 88/90 88/90 90/90 

% 
overensstemmelse 

i alt 
(95 % CI) 

100 % 
(95-100 %) 

98 % 
(92-100 %) 

98 % 
(92-100 %) 

100 % 
(95-100 %) 
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Påvisningsgrænse og analytisk reaktivitet 
Påvisningsgrænsen (LOD = Limit Of Detection) for Sofia RSV FIA ved brug af Sofia blev bestemt ved brug af 
fire (4) RSV-stammer, to (2) RSV A-isolater og to (2) RSV B-isolater (tabel 5). 
 

Tabel 5 
Påvisningsgrænse med humane isolater af RSV A og B 

Virusstamme 

Minimale 
påvisningsniveau 

(TCID 50/ml) 

RSV A‐2 3153 

RSV A Lang 372 

RSV B CH93‐18(18) 476 

RSV B Washington/18537/62 32,3 

TCID50/ml=50 % vævskulturinficerende dosis. TCID50-niveauer 
blev bestemt ved Reed-Muench-metoden. 

 

Analytisk reaktivitet blev påvist ved hjælp af yderligere to (2) RSV B-stammer: West Virginia-
stamme/14617/85 ved 163 TCID50/ml og RSV 9320 ved 8,7 TCID50/ml. 

 
Analytisk specificitet 
Krydsreaktivitet 
Krydsreaktiviteten for Sofia RSV FIA på Sofia blev evalueret med i alt 32 bakterielle organismer og 
svampemikroorganismer og 42 rendyrkede non-RSV viruskolonier. Ingen af organismerne eller viraene i 
tabel 6 herunder viste tegn på krydsreaktivitet i analysen. Da de samme organismer i tabel 6 blev forblandet 
med RSV og testet i Sofia RSV FIA, var alle resultater positive, hvilket indikerede, at de potentielle 
krydsreaktanter ikke forhindrede påvisning af RSV. 

 
Tabel 6 

Analytisk specificitet og krydsreaktivitet 

Organisme/ikke-RSV virus Koncentration* 

Acinetobacter baumannii 2,32x106 cfu/ml 

Bacteroides fragilis 2,32x106 cfu/ml 

Bordetella pertussis 2,32x106 cfu/ml 

Candida albicans (gær) 2,32x106 cfu/ml 

Corynebacterium diptheriae 2,32x106 cfu/ml 

Escherichia coli 2,32x106 cfu/ml 

Haemophilus influenzae 2,32x106 cfu/ml 

Klebsiella pneumoniae 2,32x106 cfu/ml 

Lactobacillus plantarum 2,32x106 cfu/ml 

Legionella pneumophila 2,32x106 cfu/ml 

Moraxella catarrhalis 2,32x106 cfu/ml 

Mycobacterium avium 2,32x106 cfu/ml 

Mycobacterium intracellulare 2,32x106 cfu/ml 
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Organisme/ikke-RSV virus Koncentration* 

Mycobacterium tuberculosis 2,32x106 cfu/ml 

Mycoplasma pneumoniae 1x105 cfu/ml 

Neisseria meningitides 2,32x106 cfu/ml 

Neisseria mucosa 2,32x106 cfu/ml 

Neisseria sicca 2,32x106 cfu/ml 

Neisseria subflava 2,32x106 cfu/ml 

Pseudomanas aeruginosa 2,32x106 cfu/ml 

Serratia marcescens 2,32x106 cfu/ml 

Staphylococcus aureus 2,32x106 cfu/ml 

Staphylococcus aureus (Cowen 1) 2,32x106 cfu/ml 

Staphylococcus epidermidis 2,32x106 cfu/ml 

Streptococcus mutans 2,32x106 cfu/ml 

Streptococcus pneumoniae 2,32x106 cfu/ml 

Streptococcus pyogenes Gruppe A 2,32x106 cfu/ml 

Streptococcus sanguis 2,32x106 cfu/ml 

Streptococcus sp. Gruppe B 2,32x106 cfu/ml 

Streptococcus sp. Gruppe C 2,32x106 cfu/ml 

Streptococcus sp. Gruppe F 2,32x106 cfu/ml 

Streptococcus sp. Gruppe G 2,32x106 cfu/ml 

Adenovirus 3 2,32x105 TCID50/ml 

Adenovirus 4 2,64x104 TCID50/ml 

Adenovirus 5 8,98x105 TCID50/ml 

Adenovirus 7A 2,32x105 TCID50/ml 

Adenovirus 11 2,32x105 TCID50/ml 

Coronavirus OC43 2,32x105 TCID50/ml 

Coronavirus 229E 2,32x105 TCID50/ml 

Coxsackievirus B5 (Faulkner) 2,32x105 TCID50/ml 

Cytomegalovirus AD‐169 2,32x105 TCID50/ml 

Cytomegalovirus Towne 2,32x105 TCID50/ml 

Echovirus Type 3 2,32x105 TCID50/ml 

Herpes simplex virus 1 2,32x105 TCID50/ml 

Herpes simplex virus 2 2,32x105 TCID50/ml 

Human metapneumovirus A1 2,32x105 TCID50/ml 

Human metapneumovirus A2 2,32x105 TCID50/ml 

Human metapneumovirus B1 2,32x105 TCID50/ml 

Human metapneumovirus B2 2,32x105 TCID50/ml 

Influenza A H1N1 (Mexico/4108/2009) 2,32x105 TCID50/ml 

Influenza A H1N1 (Denver/1/57) 2,32x105 TCID50/ml 

Influenza A H1N1 (FM/1/47) 2,32x105 TCID50/ml 



 

Sofia RSV FIA  Side 22 af 29 

Organisme/ikke-RSV virus Koncentration* 

Influenza A H1N1 (New Jersey/8/76) 2,32x105 TCID50/ml 

Influenza A H1N1 (PR/8/34) 2,32x105 TCID50/ml 

Influenza A H3N2 2,32x105 TCID50/ml 

Influenza B Hong Kong 2,32x105 TCID50/ml 

Influenza B Panama 2,32x107 TCID50/ml 

Influenza C/Taylor/1233/47 2,32x105 TCID50/ml 

Mæslinger (Edmonston) 2,32x105 TCID50/ml 

Metapneumovirus VR‐03‐00181 UIHC 2,32x105 TCID50/ml 

Fåresyge (Enders) 2,32x105 TCID50/ml 

Parainfluenza virus 1 2,32x105 TCID50/ml 

Parainfluenza virus 2 2,32x105 TCID50/ml 

Parainfluenza virus 3 2,32x105 TCID50/ml 

Parainfluenza virus 4A 2,32x105 TCID50/ml 

Parainfluenza virus 4B 2,32x105 TCID50/ml 

Rhinovirus Type 1B 2,32x105 TCID50/ml 

Rhinovirus Type 2 2,32x105 TCID50/ml 

Rhinovirus Type 3 2,32x105 TCID50/ml 

Rhinovirus Type 7 2,32x105 TCID50/ml 

Rhinovirus Type 15 2,32x105 TCID50/ml 

Rhinovirus Type 18 2,32x105 TCID50ml 

Rhinovirus Type 37 2,32x105 TCID50/ml 

Varicella Zoster virus 3,55x104 TCID50/ml 

*Bakterieniveauer blev bestemt ved at begrænse fortyndingen, 
bakteriedyrkning og tælling af kolonier til bestemmelse af kimtal i cfu/ml 
(cfu = colony forming unit). Viruskoncentrationer blev bestemt ved standard 
virologimetoder, Reed-Muench. 

 

Forstyrrende substanser 
Fuldblod, mucin og flere håndkøbsprodukter og almindelige kemikalier blev evalueret med Sofia RSV FIA 
ved brug af Sofia. Der blev ikke observeret interferens ved nedenstående niveauer (tabel 7). 

 
Tabel 7 

Ikke-forstyrrende substanser 

Substans Koncentration 

Acetamidophenol 23 mg/ml 

Acetylsalicylsyre 23 mg/ml 

Albuterol 26 mg/ml 

Chlorpheniramin 4 mg/ml 

Dextromethorphan 4 mg/ml 

Diphenhydramin 3 mg/ml 

Guaiacol 46 mg/ml 

Mucin 9 mg/ml 
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Substans Koncentration 

Næsespray nr. 1 (Vick's) 23 % 

Næsespray nr. 2 (4-Way) 23 % 

Næsespray nr. 3 (Equate) 23 % 

Mundskyl nr. 1 (fås i håndkøb) (Listerine) 58 % 

Mundskyl nr. 2 (fås i håndkøb) (Crest Pro‐Health) 58 % 

Mundskyl nr. 3 (fås i håndkøb) (Scope) 58 % 

Hostebolcher (fås i håndkøb) nr. 1 (CVS) 19 % 

Hostebolcher (fås i håndkøb) nr. 2 (Ricola) 15 % 

Hostebolcher (fås i håndkøb) nr. 3 (Halls) 34 % 

Phenylephrin 11 mg/ml 

Rimantadin 116 µg/ml 

Fuldblod 1 % 

 

Undersøgelse af CLIA-dispensationer 

Som en del af den prospektive undersøgelse beskrevet i afsnittet Ydelseskarakteristika ovenfor er 
nøjagtigheden af Sofia RSV FIA på Sofia, når den anvendes af uøvede operatører på steder med CLIA-
dispensation, blevet evalueret med prøver fra pædiatriske patienter i alderen 0-<7 år. Testresultaterne 
opnået med Sofia RSV FIA-testen blev sammenlignet med de resultater, der blev opnået ved dyrkning af 
virusceller. Denne undersøgelse blev foretaget på seksten (16) steder med CLIA-dispensation med 
syvogtredive (37) uøvede operatører, der repræsenterede CLIA-dispenserede miljøer. 
 

Undersøgelsen omfattede 2.193 forsøgspersoner: der blev indsamlet to podninger fra nasopharynx fra 
ettusinde og syvoghalvtreds (1.057) forsøgspersoner, og der blev indsamlet en aspirat-/skylleprøve fra 
nasopharynx fra ettusinde ethundrede og seksogtredive (1.136). 
 
Sofia RSV FIAs kliniske sensitivitet og specificitet med børn i alderen 0-<7 år sammenlignet med 
virusdyrkning (sammenligningsmetoden) fremgår af tabel 8 og 9 nedenfor. 

 
Tabel 8 

Sofia RSV FIA versus dyrkning (podninger fra nasopharynx) 
(Alder 0-<7 år) 

 Dyrkning   

 Pos. Neg. Sens. = 134/154= 87 % 

Sofia pos. 134 34  (95 % C.I. 81-92 %) 

Sofia neg. 20 869 Spec. = 869/903= 96 % 

I alt 154 903  (95 % C.I. 95-97 %) 
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Tabel 9 
Sofia RSV FIA versus dyrkning (aspirat-/skylleprøver fra nasopharynx) 

(Alder 0-<7 år) 

 Dyrkning   

 Pos. Neg. Sens. = 141/154= 92 % 

Sofia pos. 141 22  (95 % C.I. 86-95 %) 

Sofia neg. 13 960 Spec. = 960/982= 98 % 

I alt 154 982  (95 % C.I. 97-99 %) 

     

Der blev udført en anden undersøgelse for at vise, at uøvede, tiltænkte brugere kan udføre testen 
konsekvent og præcist ved brug af svagt reaktive prøver. Undersøgelsen inkluderede tre (3) forskellige 
steder med CLIA-dispensation, hvor Sofia RSV FIA brugt på Sofia blev evalueret ved brug af kodede, 
tilfældigt udvalgte paneler af simulerede prøver, herunder en (1) svagt positiv (C95 –  en koncentration, der 

ligger på analysens skæringspunkt) og en (1) svagt negativ (C5 ‐ en koncentration, der ligger lige under 

analysens skæringspunkt). To (2) eller flere operatører på hvert sted (8 operatører i alt) testede panelet i ti 
(10) dage i løbet af en tidsperiode på ca. to (2) uger. Sofia RSV FIAs ydeevne på prøver nær analysens 
skæringspunkt var acceptabel, når den blev anvendt af uøvede, tiltænkte brugere. Den procentvise 
overensstemmelse med forventede resultater for hver prøve fremgår af tabel 10. 
 

Tabel 10 
Sofia RSV FIAs ydeevne nær skæringspunktet (på alle steder) 

Prøveniveau 

Uøvede, tiltænkte brugere 

Procentvis 
overensstemmelse 

med forventede 
resultater* 

95 % konfidensinterval 

Svagt RSV-positiv (C95) 85 % (51/60) 74-92 % 

Svagt RSV-negativ (C5) 93 % (56/60) 84-98 % 

*De forventede resultater for "svagt positive" prøver er "positiv", mens de forventede 
resultater for "svagt negative" prøver er "negativ". 

 

Sofia RSV FIA-ydelse på Sofia 2  
Nedenstående undersøgelser blev udført til påvisning af ækvivalensen mellem Sofia og Sofia 2 
ved testning af Sofia RSV FIA. 
 

Metodesammenligning 
Ydelsen af Sofia RSV FIA ved testning på Sofia vs. Sofia 2 blev sammenlignet ved brug af et panel med 
200 kliniske prøver. Feltundersøgelsen blev udført på 3 laboratorier med tiltænkte brugere, der brugte 
identiske paneler med kendte positive og negative kliniske og kunstige prøver forberedt i 
virustransportmedium (VTM). Hvert sted brugte 4 Sofia'er og 4 Sofia 2'er, dvs. i alt 12 instrumenter af hver 
type i undersøgelsen. Der blev inkluderet ethundrede (100) positive og ethundrede (100) negative prøver i 
panelerne Panelelementerne blev forberedt sådan, at en lang række negative og positive prøver var jævnt 
fordelt på tværs af hele analysen. Alle prøverne var kodede og brugt til at forberede de randomiserede 
paneler. Der blev testet i alt 200 prøver pr. sted, hvilket resulterede i i alt 600 resultater. 
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Sammenligningen af Sofia versus Sofia 2 fremgår af tabel 11. Den RSV positive-overensstemmelse var 97 %, 
den negative overensstemmelse var 96 %. 
 

Tabel 11 
Metodesammenligning af Sofia vs. Sofia 2 

 Sofia     

 Pos. Neg. 

Sofia 2 pos. 314 10 Positiv 
overensstemmelse 

i % = 

97 % (314/323) 
(95 % CI = 94,7-98,6 %) 

Sofia 2 neg. 9 267 

I alt: 323 277 

Negativ 
overensstemmelse 

i % = 

96 % (267/277) 
(95 % CI = 93,4-98,1 %) 

 

Der var i alt 19 resultater, der ikke stemmede overens mellem Sofia og Sofia 2. Alle disse prøver fandtes at 
indeholde analytkoncentrationer nær eller under skæringspunktet på det tidspunkt 
metodesammenligningsundersøgelsen fandt sted.  

 
Reproducerbarhed 
Der blev gennemført en reproducerbarhedsundersøgelse med Sofia RSV FIA på Sofia 2 på tre forskellige 
laboratorier, hvoraf ét var Quidel. To forskellige operatører på hvert sted testede et panel med ni elementer 
bestående af kunstige prøver, forberedt i negativ klinisk matrice, der strakte sig fra negative til moderat 
positive RSV-koncentrationer. Hver operatør testede et panel på 5 forskellige dage i løbet af en tidsperiode på 
ca. 1 uge. Der blev brugt i alt 10 Sofia'er og 10 Sofia 2'er. Overensstemmelsen laboratorierne imellem (tabel 
12) for Sofia RSV FIA var identisk for alle prøver med 100 % overensstemmelse.  
 

Tabel 12 
Undersøgelse af Sofia RSV FIA reproducerbarhed ud fra 

overensstemmelse mellem laboratorier 

Laboratorium 
RSV-negativ 

 
RSV-svagt positiv 

(1X LOD) 
RSV-moderat positiv 

(2-3X LOD) 

1 30/30 30/30 30/30 

2 30/30 30/30 30/30 

3 30/30 30/30 30/30 

I alt 90/90 90/90 90/90 

% overensstemmelse 
i alt 

(95 % CI) 

100 % 
(95-100 %) 

100 % 
(95-100 %) 

100 % 
(95-100 %) 
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Påvisningsgrænse 
Der blev udført en påvisningsgrænse (LOD = Limit Of Detection)-undersøgelse med Sofia RSV FIA på Sofia og 
Sofia 2 ved brug af i alt fire (4) RSV-stammer, to (2) RSV A-isolater og to (2) RSV B-isolater (tabel 13). 

 
Tabel 13 

Påvisningsgrænse med humane isolater af RSV A og B 
 

Virusstamme Platform 
Minimumspåvisningsniveau 

(TCID50/ml) 

RSV A Lang 
Sofia 471 

Sofia 2 467 

RSV A-2 
Sofia 5511 

Sofia 2 5950 

RSV B CH93-18(18) 
Sofia 585 

Sofia 2 620 

RSV B Washington/18537/62 
Sofia 78,6 

Sofia 2 91,1 

TCID50/ml=50 % vævskulturinficerende dosis. TCID50-niveauer blev bestemt ved 
Reed-Muench-metoden. 

 

Undersøgelse af CLIA-dispensation nær skæringspunktet 

Der blev udført en undersøgelse for at vise, at uøvede, tiltænkte brugere kan udføre testen konsekvent og 
præcist ved brug af svagt reaktive prøver med Sofia RSV FIA og Sofia 2. Undersøgelsen inkluderede tre (3) 
forskellige steder med CLIA-dispensation, hvor Sofia RSV FIA blev evalueret ved brug af kodede, tilfældigt 
udvalgte paneler af simulerede prøver, herunder en (1) svagt positiv (C95 - en koncentration, der ligger på 
analysens skæringspunkt) og en, der er negativ for RSV. Tre (3) operatører på hvert sted (9 operatører i alt) 
testede panelet i 10 dage i alt i løbet af en tidsperiode på ca. 2 uger. Den procentvise overensstemmelse med 
forventede resultater for hver prøve fremgår af tabel 14. 

Tabel 14 
Sofia RSV FIAs ydeevne nær skæringspunktet (på alle steder) 

 

Prøveniveau 

Uøvede, tiltænkte brugere 

Procentvis 
overensstemmelse 

med forventede 
resultater* 

95 % konfidensinterval 

Svagt RSV-positiv 
(C95) 

97 % (70/72) 90-100 % 

RSV-negativ (C0) 100 % (72/72) 94-100 % 

*De forventede resultater for "svagt positive" prøver er "positiv", mens de forventede 
resultater for "negative" prøver er "negativ". 

 
Der blev udført analytiske fleksundersøgelser med risikoanalysen som vejledning. Undersøgelserne viste, at 
testen ikke er sensitiv over for hver af de miljøbelastninger og potentielle brugerfejl, der blev undersøgt i 
disse undersøgelser. 
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ASSISTANCE 

Hvis du har spørgsmål vedrørende brugen af dette produkt eller ønsker at indberette et problem, bedes du 
kontakte Quidel teknisk support på 1.800.874.1517 (i USA) eller technicalsupport@quidel.com. Hvis du 
befinder dig uden for USA, kan du få yderligere oplysninger hos din distributør eller direkte hos Quidel på et af 
nedenstående numre. Se quidel.com for flere supportmuligheder. 

Land Telefon E-mailadresse 

Europa, Mellemøsten og Afrika 
+353 (91) 412 474 (hovednummer) 

1800 200441 (gratisnummer) 

emeatechnicalsupport@quidel.com 

Østrig +43 316 231239 

Belgien +32 (2) 793 0180 

Frankrig 0 (805) 371674 

Tyskland +49 (0) 7154 1593912 

Holland 0 800 0224198 

Schweiz 0 800 554864 

Storbritannien 0 800 3688248 

Irland +353 (91) 412 474 

Italien +39 (800) 620 549 

Nordamerika, Asien-Pacific, Latinamerika 858.552.1100 technicalsupport@quidel.com 

Canada 
437.266.1704 (hovednummer) 

888.415.8764 (gratisnummer) 

technicalsupport@quidel.com 

Kina  
0400 920 9366 eller 

+86 021 3217 8300 

chinatechnicalservice@quidel.com 
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20242 – Sofia RSV FIA – 25 test 
20260 – Sofia RSV FIA – 25 test 
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