
 

_________________________________________________________________________________ 
Sofia SARS Antigen FIA Pagina 1 van 21 
 

 

 

 
 
 
Voor in-vitrodiagnostisch gebruik. 
 
Een lijst van symbolen is te vinden op quidel.com/glossary. 
 
 

BEOOGD GEBRUIK 
De Sofia SARS Antigen FIA is een immunofluorescente sandwich-test met laterale flow (microfluïdisch) die in 
combinatie met het Sofia- en Sofia 2-instrument wordt gebruikt en is bedoeld voor de kwalitatieve detectie 
van het nucleocapside-eiwitantigeen van SARS-CoV-2 in directe nasofaryngeale (NP) en nasale (NS) uitstrijkjes 
afgenomen bij personen van wie hun zorgverlener vermoedt dat ze COVID-19 hebben binnen de eerste vijf 
dagen na aanvang van de symptomen of bij personen zonder symptomen of andere epidemiologische redenen 
om COVID-19 te vermoeden, wanneer zij in de loop van twee of drie dagen tweemaal worden getest met ten 
minste 24 uur en ten hoogste 36 uur tussen de tests. 
 
De Sofia SARS Antigen FIA differentieert niet tussen SARS-CoV en SARS-CoV-2. 
 
De resultaten zijn bedoeld voor identificatie van SARS-CoV-2 nucleocapside eiwitantigeen. Antigeen is doorgaans 
tijdens de acute infectiefase detecteerbaar in monsters van de bovenste luchtwegen. Positieve resultaten duiden 
op de aanwezigheid van virale antigenen, maar klinische correlatie met de voorgeschiedenis van de patiënt en 
andere diagnostische informatie is noodzakelijk om de infectiestatus vast te stellen. Positieve resultaten sluiten 
een bacteriële infectie of co-infectie met andere virussen niet uit. Het gedetecteerde agens is mogelijk niet de 
definitieve oorzaak van de ziekte. Laboratoria in de Verenigde Staten en haar territoria zijn verplicht alle positieve 
resultaten te melden aan de desbetreffende volksgezondheidsinstanties. 
 
Negatieve resultaten moeten worden behandeld als vermoedelijk, ze sluiten SARS-CoV-2-infectie niet uit en ze 
mogen niet worden gebruikt als enige basis voor het nemen van beslissingen over behandeling of 
behandelbeleid voor een patiënt, inclusief beslissingen over het onder controle brengen en houden van de 
infectie. Negatieve resultaten dienen te worden beoordeeld in de context van recente blootstellingen en de 
voorgeschiedenis van de patiënt, alsook de aanwezigheid van klinische aanwijzingen en symptomen die 
consistent zijn met COVID-19, en dienen te worden bevestigd met een moleculaire assay, indien nodig, voor 
patiëntbeheer. Voor seriële testprogramma's kunnen bijkomende bevestigende tests met een moleculaire test 
voor negatieve resultaten nodig zijn als er een hoge waarschijnlijkheid van SARS-CoV-2-infectie is, zoals bij een 
persoon met een nauw contact met COVID-19 of met vermoedelijke blootstelling aan COVID-19 of in 
gemeenschappen met een hoge prevalentie van infectie. Aanvullende bevestigingstests met een moleculaire 
test voor positieve resultaten kunnen ook nodig zijn als de kans op besmetting met SARS-CoV-2 gering is, zoals 
bij personen zonder bekende blootstellingen aan SARS-CoV-2 of die in gemeenschappen met een lage 
prevalentie van besmetting wonen. 
 
De Sofia SARS Antigen FIA is bedoeld voor gebruik door opgeleid klinisch laboratoriumpersoneel en personen 
getraind in point-of-caresituaties, en vaardig in het gebruiken van tests met de Sofia- en Sofia 2-instrumenten.  
 
De Sofia SARS Antigen FIA moet worden gebruikt met de Sofia of Sofia 2. 
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SAMENVATTING EN UITLEG 
SARS-CoV-2, ook bekend als het COVID-19-virus, werd voor het eerst vastgesteld in december 2019 in Wuhan, 
in de Chinese provincie Hubei. Het vermoeden bestaat dat dit virus, net als het nieuwe coronavirus SARS-1 en 
MERS, zijn oorsprong heeft gehad in vleermuizen, maar SARS-CoV-2 heeft mogelijk een intermediaire gastheer 
gehad zoals pangolins, varkens of civetkatten.1 De WHO riep op 11 maart 2020 COVID-19 uit tot een pandemie, 
en de infectie heeft zich wereldwijd verspreid, met honderdduizenden bevestigde infecties en sterfgevallen.2 
 

De mediane incubatietijd wordt geschat op 5,1 dagen en symptomen zijn naar verwachting aanwezig binnen 
12 dagen na besmetting.3 De symptomen van COVID-19 zijn vergelijkbaar met andere virale 
ademhalingsaandoeningen en omvatten koorts, hoest en kortademigheid.4 
 

PRINCIPE VAN DE TEST 
De Sofia SARS Antigen FIA maakt gebruik van immunofluorescentietechnologie in een sandwichontwerp dat met 
Sofia en Sofia 2 wordt gebruikt voor het opsporen van nucleocapsideproteïne van SARS-CoV en SARS-CoV-2 in 
respiratoire specimens afgenomen bij patiënten met tekenen en symptomen die worden verdacht van COVID-19, 
of afgenomen bij asymptomatische personen die serieel worden getest, zoals beschreven in het toegestane 
beoogde gebruik. Deze test maakt detectie van SARS-CoV en SARS-CoV-2 mogelijk. De test detecteert de twee 
virussen, maar differentieert er niet tussen. 
 

Het patiëntmonster wordt in het reageerbuisje geplaatst, waarna disruptie van de virusdeeltjes in het monster 
plaatsvindt, waarbij interne virale nucleoproteïnen worden blootgesteld. Na de disruptie wordt het monster in 
de monsterholte van de testcassette geplaatst. Het monster migreert vanuit de monsterholte door de teststrip 
die verschillende unieke chemische testgebieden bevat. Als er SARS-CoV- of SARS-CoV-2-virusantigeen 
aanwezig is, wordt het gevangen op een specifieke locatie.  
 

OPMERKING: Afhankelijk van de keuze van de gebruiker wordt de testcassette in de Sofia of Sofia 2 geplaatst 
voor automatisch getimede ontwikkeling (LATER LEZEN-modus) of op het werkblad geplaatst voor handmatig 
getimede ontwikkeling en vervolgens in de Sofia of Sofia 2 geplaatst om te worden gescand (NU LEZEN-modus). 
 

De Sofia en Sofia 2 scannen het teststrookje en meten het fluorescentiesignaal door de resultaten volgens 
methodespecifieke algoritmes te verwerken. De Sofia en Sofia 2 geven de testresultaten op het scherm weer 
(positief, negatief of ongeldig). 
 

MEEGELEVERDE REAGENTIA EN MATERIALEN 
Kit met 25 tests:  
◼ Afzonderlijk verpakte testcassettes (25): monoklonale anti-SARS-antilichamen  
◼ Reageerbuisjes (25): gelyofiliseerde buffer met detergentia en reductantia 
◼ Reagensoplossing (25): ampullen met zoutoplossing 
◼ Steriele nasale teststaafjes (25) 
◼ Kleine, transparante pipetten met vast volume van 120 µl (25) 
◼ SARS-positief controlestaafje (1): het staafje is bedekt met niet-infectieuze recombinante SARS-antigenen 
◼ Negatief controlestaafje (1): het staafje is bedekt met hitte-geïnactiveerde, niet-infectieuze 

Streptococcus C-antigeen 
◼ Bijsluiter (1) 
◼ Beknopte instructies (1) 
◼ Kwaliteitscontrolekaart (op kitdoos) 
 

NIET IN DE KIT MEEGELEVERDE MATERIALEN 
◼ Timer of stopwatch 
◼ Sofia or Sofia 2-kalibratiecassette (voor gebruik met Sofia of Sofia 2) 
◼ Sofia SARS Antigen Control Swab-set voor bijkomende kwaliteitscontrole [QC] (20384) 
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WAARSCHUWINGEN EN VOORZORGSMAATREGELEN 
◼ Voor in-vitrodiagnostisch gebruik. 
◼ Uitsluitend op voorschrift 
◼ Deze test is alleen geautoriseerd voor de detectie van eiwitten in SARS-CoV-2, niet voor andere virussen of 

pathogenen. 
◼ Gebruik de kitinhoud niet na de uiterste gebruiksdatum die op de buitenkant van de doos staat gedrukt. 
◼ Gebruik geschikte voorzorgsmaatregelen bij het verzamelen, hanteren, opslaan en afvoeren van monsters 

van patiënten en de gebruikte inhoud van kits. 
◼ Het wordt geadviseerd nitril, latex (of gelijksoortige) handschoenen te gebruiken bij het hanteren van 

monsters van patiënten.  
◼ Gebruikte testcassettes, pipetten met vast volume, reageerbuisjes, oplossingen en controlestaafjes mogen 

niet opnieuw worden gebruikt. 
◼ De gebruiker mag de foliezak van de testcassette pas openen en aan de omgeving blootstellen wanneer de 

testcassette klaar is voor onmiddellijk gebruik. 
◼ Werp beschadigde of gevallen testcassettes en materialen weg en gebruik ze niet. 
◼ De reagensoplossing bevat een (fysiologische) zoutoplossing. Als de oplossing in contact komt met de huid 

of de ogen, spoelt u deze met een ruime hoeveelheid water. 
◼ Om nauwkeurige resultaten te verkrijgen, moeten de instructies van de bijsluiter worden gevolgd. 
◼ De kalibratiecassette moet, wanneer hij niet wordt gebruikt, in de meegeleverde opslagzak worden 

bewaard. 
◼ Wanneer monsters op ondeugdelijke of ongeschikte wijze worden verzameld, opgeslagen en vervoerd, kan 

dit verkeerde testresultaten opleveren. 
◼ Voor het verzamelen en hanteren van monsters is specifieke training en begeleiding nodig. 
◼ Voor het afnemen van anterieure nasale uitstrijkjes gebruikt u een nasaal teststaafje dat is voorzien in de kit. 
◼ Gebruik de juiste pipet met vast volume, in overeenstemming met de testprocedures. 
◼ Giet het monster niet uit het reageerbuisje in de monsterholte van de testcassette. Gebruik de 

meegeleverde kleine, transparante pipet met vast volume van 120 μl om het monster aan de 
testcassette toe te voegen. 

◼ Om nauwkeurige resultaten te verkrijgen, moet u geen visueel bloederige of overmatig viskeuze monsters 
gebruiken.  

◼ Schrijf niet op de streepjescode van de testcassette. Deze streepjescode wordt door de Sofia en Sofia 2 
gebruikt voor het identificeren van het type test dat wordt uitgevoerd, en voor het identificeren van de 
individuele testcassette, om zo te voorkomen dat de testcassette voor een tweede keer wordt uitgelezen 
door dezelfde Sofia of Sofia 2. 

◼ Aangezien het detectiereagens een fluorescerende stof is, ontstaan geen zichtbare resultaten op de 
teststrip. Voor interpretatie van het resultaat moet de Sofia of Sofia 2 worden gebruikt. 

◼ Voor het verkrijgen van nauwkeurige resultaten mag een geopende en blootgestelde testcassette niet 
worden gebruikt in een zuurkast met laminaire stroming of in een sterk geventileerde ruimte. 

◼ De tests moeten worden uitgevoerd in een ruimte met afdoende ventilatie. 
◼ Voer lege verpakkingen en ongebruikte inhoud af volgens de landelijke, provinciale en plaatselijke 

regelgeving. 
◼ Draag geschikte beschermende kleding, handschoenen en oog-/gezichtsbescherming bij het hanteren van 

de inhoud uit deze kit. 
◼ Na hanteren handen grondig wassen. 
◼ Raadpleeg voor meer informatie over gevarensymbolen, veiligheid, hanteren en afvoeren van de 

onderdelen in deze kit het veiligheidsinformatieblad (VIB) op quidel.com. 
 

OPSLAG EN STABILITEIT VAN DE KIT 
Bewaar de kit op kamertemperatuur, 15 °C tot 30 °C (59 °F tot 86 °F), buiten bereik van direct zonlicht. De 
inhoud van de kit is stabiel tot de uiterste gebruiksdatum op de buitenste doos. Niet in de vriezer bewaren.  
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KWALITEITSCONTROLE 
Er zijn drie soorten kwaliteitscontroles voor de Sofia, de Sofia 2 en de testcassette: de Sofia-
kalibratiecontroleprocedure, ingebouwde procedurele controlefuncties en externe controles. 
 

De Sofia-kalibratiecontroleprocedure 
OPMERKING: Dit is een kalibratiecontroleprocedure. 
 
De kalibratiecontroleprocedure moet elke 30 dagen worden uitgevoerd. De Sofia kan worden ingesteld met 
een herinnering voor de gebruiker dat de kalibratiecontroleprocedure moet worden uitgevoerd. 
 
De kalibratiecontrole is een verplichte functie die de optische elementen en de berekeningssystemen van de 
Sofia controleert met een specifieke kalibratiecassette. Deze kalibratiecassette wordt bij het Sofia-
installatiepakket geleverd. Raadpleeg de gebruikershandleiding van de Sofia voor details over de 
kalibratiecontroleprocedure.  
 
Belangrijk: Zorg ervoor dat de kalibratiecassette in de meegeleverde opslagzak wordt bewaard als de 
kalibratiecassette niet wordt gebruikt, zodat deze tegen 
blootstelling aan licht wordt beschermd. 
 
Voor het controleren van de kalibratie van de Sofia selecteert u 
Kalibratie in het Main Menu.  

 
 
 

 
 

 
1. Volg de aanwijzingen op het scherm, plaats de 

kalibratiecassette in de Sofia en sluit de lade. De Sofia voert 
de kalibratiecontrole automatisch binnen twee minuten uit 
zonder dat de gebruiker iets hoeft in te voeren. 

 
 
De Sofia geeft aan wanneer de kalibratiecontrole voltooid is. Selecteer OK om terug te keren naar het Main Menu. 
 
OPMERKING: Als de kalibratiecontrole niet slaagt, brengt u uw supervisor hiervan op de hoogte of neemt u 
contact op met de technische ondersteuning van Quidel voor hulp; deze is bereikbaar van maandag tot en met 
vrijdag van 7.00 tot 17.00 uur, Pacific Time, op telefoonnummer 800.874.1517 (in  
de VS); 858.552.1100 (buiten de VS); faxnummer: 858.455.4960; e-mailadres: customerservice@quidel.com 
(klantenservice); technicalsupport@quidel.com (technische ondersteuning); of neem contact op met uw 
plaatselijke distributeur. 
 

De procedure voor kalibratiecontrole van de Sofia 2 
De kalibratiecontroleprocedure moet elke 30 dagen worden uitgevoerd. U kunt op de Sofia 2 instellen dat u 
eraan wordt herinnerd om de kalibratiecontrole uit te voeren. 
 
De kalibratiecontrole is een vereiste functie waarmee de optische en berekeningssystemen van de Sofia 2 met 
een specifieke kalibratiecassette worden gecontroleerd. Deze kalibratiecassette wordt bij de Sofia 2 
meegeleverd. Raadpleeg de gebruikershandleiding van de Sofia 2 voor meer informatie over de 
kalibratiecontroleprocedure.  
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Belangrijk: Zorg ervoor dat de kalibratiecassette in de meegeleverde opslagzak wordt bewaard als de 
kalibratiecassette niet wordt gebruikt, zodat deze tegen blootstelling aan licht wordt beschermd. 
 
1. Voor het controleren van de kalibratie van de Sofia 2 

selecteert u Kalibratie uitvoeren in het Main Menu. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
2. Volg de aanwijzingen op het scherm, plaats de 

kalibratiecassette in de Sofia 2 en sluit de lade. De 
kalibratiecontrole wordt automatisch binnen één 
minuut door de Sofia 2 uitgevoerd, zonder dat u verder 
iets hoeft te doen. 

 
 
 
 
 
Als de kalibratiecontrole voltooid is, wordt dit op de Sofia 2 aangegeven. Selecteer  om terug te keren naar 
het scherm Test uitvoeren. 
 
OPMERKING: Als de kalibratiecontrole niet slaagt, brengt u uw supervisor hiervan op de hoogte of neemt u 
contact op met de technische ondersteuning van Quidel voor hulp; deze is bereikbaar van maandag tot en met 
vrijdag van 7.00 tot 17.00 uur, Pacific Time, op telefoonnummer 800.874.1517 (in de VS); 858.552.1100 (buiten 
de VS); faxnummer: 858.455.4960; e-mailadres: customerservice@quidel.com (klantenservice); 
technicalsupport@quidel.com (technische ondersteuning); of neem contact op met uw plaatselijke 
distributeur. 
 

Ingebouwde procedurele controles 
De Sofia SARS Antigen FIA bevat een functie voor ingebouwde procedurele controles. Telkens wanneer een 
test wordt uitgevoerd in de Sofia of Sofia 2, wordt de procedurele controlezone door de Sofia of Sofia 2 
gescand en wordt het resultaat op het scherm van de Sofia of Sofia 2 weergegeven.  
 
De aanbeveling van de fabrikant voor dagelijkse controle is het vastleggen van de resultaten van deze 
ingebouwde procedurele controles voor het eerste monster dat elke dag wordt getest. Deze documentatie 
wordt voor elk testresultaat automatisch in de Sofia of Sofia 2 vastgelegd.  
 
Een geldig resultaat uit de procedurele controle geeft aan dat de test goed is doorgestroomd en dat de 
functionele integriteit van de testcassette bewaard is gebleven. De procedurele controle wordt door de Sofia 
of Sofia 2 geïnterpreteerd nadat de testcassette gedurende 15 minuten is ontwikkeld. Als de flow van de 
test niet juist was, geeft de Sofia of Sofia 2 aan dat het resultaat ongeldig is. Als dit gebeurt, controleert u de 
procedure en herhaalt u de test met een nieuw patiëntmonster en een nieuwe testcassette.  
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Externe kwaliteitscontrole  
Er kunnen ook externe controles worden gebruikt om aan te tonen dat de reagentia en de assay-procedure 
goed werken.  
 
Door Quidel wordt aanbevolen positieve en negatieve externe controles uit te voeren: 

◼ één keer voor elke niet-getrainde operator;  
◼ één keer voor elke nieuwe levering van kits, op voorwaarde dat elke partij in de levering wordt getest;  
◼ zoals noodzakelijk wordt geacht volgens uw interne kwaliteitscontroleprocedures en in 

overeenstemming met de plaatselijke, regionale en landelijke voorschriften of 
accreditatievoorwaarden. 

 
De gebruiker moet eerst in het Main Menu van de Sofia of Sofia 2 Kwaliteitscontrole uitvoeren selecteren; 
vervolgens moet hij of zij, wanneer de Sofia dit aangeeft, de streepjescode op de kwaliteitscontrolekaart 
scannen (bevindt zich op de kitdoos). Op deze kaart staat informatie die specifiek is voor het kitlot, inclusief 
het lotnummer en de uiterste gebruiksdatum.  
 
De gebruiker selecteert de gewenste modus (LATER LEZEN of NU LEZEN) en voert vervolgens de externe 
controlestaafjes uit.  
 
Externe positieve en negatieve controlestaafjes worden in de kit meegeleverd en moeten worden getest volgens 
de testprocedure die in deze bijsluiter of in de beknopte instructies wordt beschreven. Het SARS-positieve 
controlestaafje bevat SARS-antigeen. Het positieve controle-uitstrijkje moet als eerste worden uitgevoerd, 
gevolgd door het negatieve controle-uitstrijkje. 
 
Wanneer de kwaliteitscontrole is voltooid, wordt elk resultaat van de positieve controle en de negatieve 
controle weergegeven als Geslaagd of Mislukt op de Sofia of als  of  op de Sofia 2. 
 

Voorbeeld: Op dit scherm van de Sofia 2 
wordt een ongeldig resultaat weergegeven. 

Voorbeeld: Op dit scherm van de Sofia 
wordt een ongeldig resultaat weergegeven. 
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Voer geen patiënttests uit en rapporteer geen patiënttestresultaten als een van de kwaliteitscontroletests 
mislukt. Herhaal de test of neem contact op met de technische ondersteuning van Quidel voordat u monsters 
van patiënten test. 
 
Als de positieve en de negatieve controle beide mislukken, herhaalt u de test met de positieve en negatieve 
controle nogmaals. Als één controle mislukt, kunt u zowel de positieve als de negatieve controle herhalen OF 
alleen de controle die is mislukt. Als u de eerder gelukte controletest wilt overslaan, kunt u Overslaan 

selecteren op het scherm van de Sofia of  op het scherm van de Sofia 2. In de kwaliteitscontroleresultaten 

wordt een overgeslagen controletest als Onbekend of als  weergegeven op de Sofia 2. 
 
U kunt afzonderlijk extra externe controles verkrijgen door contact op te nemen met de klantondersteuning 
van Quidel op 1-800.874.1517 (in de VS) of 1-858.552.1100. 
 

AFNEMEN EN HANTEREN VAN MONSTERS 
 

MONSTERNAME  
Directe anterieure nasale uitstrijkjes  
Gebruik het nasaal teststaafje uit de kit. 
Voordat het neusuitstrijkje wordt afgenomen, moet de patiënt de neus snuiten. Om een direct anterieur 
neusuitstrijkje af te nemen, plaatst u het teststaafje (meegeleverd in de kit) voorzichtig in het neusgat dat bij 
visuele inspectie de meeste afscheiding vertoont. Duw het staafje voorzichtig draaiend in het neusgat tot u 
weerstand voelt ter hoogte van de neusschelpen (minder dan 2,5 cm in het neusgat). Draai het staafje enkele 
malen tegen de neuswand en haal het vervolgens uit het neusgat. Monsters van asymptomatische personen 
kunnen niet worden gesynchroniseerd met een begin van de symptomen en moeten worden geëvalueerd als 
onderdeel van een serieel testprogramma. 
 

TRANSPORT EN OPSLAG VAN MONSTERS  
De monsters moeten zo spoedig mogelijk na de afname worden getest. Op basis van gegevens gegenereerd 
met de SARS-CoV-2 Antigen FIA zijn directe anterieure nasale uitstrijkjes tot 48 uur stabiel bij 
kamertemperatuur of bij 2 °C tot 8 °C. 
 

TESTPROCEDURE 
Alle klinische monsters moeten op kamertemperatuur zijn voordat u met de test begint.  
 
Monsters verwerkt in reagensbuisjes (gerehydrateerd) hebben een stabiliteit in gebruik van maximaal 1 uur op 
kamertemperatuur, 15 °C tot 30 °C (59 °F tot 86 °F), buiten direct zonlicht. 
 
Uiterste gebruiksdatum: Controleer vóór gebruik de uiterste gebruiksdatum op elke afzonderlijke 
testverpakking of op de buitendoos.Gebruik een test niet als de uiterste gebruiksdatum op het etiket is 
verstreken. 

Procedure met teststaafje  
 
1. Controleer of de Sofia of Sofia 2 op de gewenste modus is ingesteld: LATER 

LEZEN of NU LEZEN.  
Zie voor meer informatie het gedeelte De Sofia en Sofia 2 gebruiken. 
 

2. Laat alle reagensoplossing in het reageerbuisje lopen. Draai het reageerbuisje 
rond om de inhoud ervan op te lossen. 
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3. Plaats het monsterstaafje van de patiënt in het reageerbuisje. Rol het staafje 
minstens 3 maal rond terwijl u de bovenkant tegen de bodem en zijkant van het 
reageerbuisje drukt. 
 

 
Laat het staafje gedurende 1 minuut in het reageerbuisje zitten. 
 
 
 

4. Rol de bovenkant van het staafje tegen de binnenkant van het reageerbuisje 
terwijl u het staafje eruit neemt. Voer het gebruikte staafje af als biologisch 
gevaarlijk afval.  
 
 

5. Vul de meegeleverde kleine, transparante pipet met vast volume van 120 μl met 
het patiëntmonster uit het reageerbuisje.  
 
De pipet met vast volume met het patiëntmonster vullen: 
a) Knijp STEVIG in de bovenste ballon.  
b) Plaats de punt van de pipet in het patiëntmonster terwijl u blijft knijpen. 
c) Laat de ballon langzaam los met de punt van de pipet nog in het 

patiëntmonster, zodat de pipet wordt gevuld. 
 

6. Knijp stevig in de bovenste ballon om de inhoud van de kleine, transparante pipet 
met vast volume van 120 µl in de monsterholte van de testcassette te brengen. Er 
mag extra vloeistof in de overloopbol achterblijven.  

 
OPMERKING: De pipetten met vast volume zijn ontworpen voor het 
verzamelen en afgeven van de juiste hoeveelheid vloeistofmonster. Voer 
de pipet af als biologisch gevaarlijk afval.  
 
OPMERKING: Giet het monster niet uit het reageerbuisje. Gebruik de 
meegeleverde kleine, transparante pipet met vast volume van 120 µl. 
 

7. Ga onmiddellijk door naar de volgende paragraaf, 'De Sofia en Sofia 2 gebruiken'. 
 

DE SOFIA EN SOFIA 2 GEBRUIKEN 
 

De modi LATER LEZEN en NU LEZEN 
Raadpleeg de gebruikershandleiding van de Sofia 2 voor bedieningsaanwijzingen.  
U kunt de Sofia en de Sofia 2 op twee verschillende modi instellen (LATER LEZEN en NU LEZEN). De procedures 
voor elke modus worden hieronder beschreven. 
 

LATER LEZEN-modus 
In de LATER LEZEN-modus plaatst de gebruiker de testcassette onmiddellijk in de Sofia of Sofia 2. De Sofia en 
Sofia 2 scannen de testcassette periodiek tijdens de testontwikkelingstijd. Positieve en negatieve 
testresultaten worden binnen 15 minuten weergegeven.  
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NU LEZEN-modus 
Van essentieel belang: Laat de test de VOLLE 15 minuten ontwikkelen VOORDAT u deze in de Sofia of Sofia 2 
plaatst. 

 
De gebruiker moet de testcassette eerst gedurende 15 minuten op het werkblad (buiten de Sofia 2) laten staan 
en de duur van deze ontwikkelingsstap handmatig bijhouden. Vervolgens plaatst de gebruiker de testcassette 
in de Sofia of Sofia 2. In de NU LEZEN-modus scannen de Sofia en Sofia 2 en wordt het testresultaat binnen 
1 minuut weergegeven.  
 
Waarschuwing: Resultaten mogen 30 minuten na de inoculatie niet meer worden geïnterpreteerd. Als u de 
Sofia of Sofia 2 na deze tijd nog gebruikt, kan dat leiden tot onjuiste resultaten. 
 

Tips voor het testen van batches 
Afhankelijk van de werklast, zijn er verschillende opties om het testen van batches te vereenvoudigen. De 
gebruiker kan de reagensoplossing aan één of meer reageerbuisjes toevoegen, de dop terugplaatsen en de 
reageerbuisjes bij kamertemperatuur (RT) tot 12 uur, zonder verlies van activiteit, op het werkblad bewaren 
alvorens het monster of de monsters toe te voegen.  
 
Van essentieel belang: De gebruiker mag de foliezak pas openen en de testcassette aan de omgeving 
blootstellen, wanneer de cassette onmiddellijk gebruikt gaat worden. 
 

TESTS MET DE SOFIA UITVOEREN 
1. Voer de gebruikers-id met de streepjescodescanner in of voer de gegevens handmatig via het toetsenblok 

in. 
 
OPMERKING: Als u per ongeluk de verkeerde streepjescode scant, gebruikt u de pijltoetsen op het 
toetsenblok van de Sofia om  
het veld opnieuw te markeren. Scan vervolgens gewoon de juiste streepjescode, en de eerdere wordt door 
de correcte overschreven. 
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2. Voer de patiënt-id of het ordernummer met de streepjescodescanner in of voer de gegevens handmatig 
via het toetsenblok in. 

  
3. Druk op Test starten. De lade van de Sofia gaat automatisch open.  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
4. Controleer of de juiste ontwikkelmodus is geselecteerd (later 

aflezen of nu aflezen). Plaats de voorbereide patiënttestcassette 
in de lade van de Sofia en sluit de lade. 

 
5. De Sofia start automatisch en geeft de voortgang weer, zoals in 

het voorbeeld hieronder. In de LATER LEZEN-modus worden de 
testresultaten binnen ongeveer 15 minuten op het scherm 
weergegeven. In de NU LEZEN-modus worden de testresultaten 
binnen 1 minuut op het scherm weergegeven. Zie de paragraaf 
Interpretatie van de resultaten. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Voorbeeld: Op dit scherm wordt aangegeven dat de test 
in de LATER LEZEN-modus nog 12 minuten en 
13 seconden duurt. De Sofia leest de testresultaten en 
geeft ze na 15 minuten weer. 



 

_________________________________________________________________________________ 
Sofia SARS Antigen FIA Pagina 11 van 21 
 

 

INTERPRETATIE VAN DE RESULTATEN MET DE SOFIA 
Nadat de test is voltooid, worden de resultaten op het scherm van de Sofia weergegeven. De resultaten 
worden automatisch afgedrukt door de ingebouwde printer, als deze optie is geselecteerd. U kunt de 
testlijnen, die fluorescerend zijn, niet met het blote oog zien. 
 
Op het scherm van de Sofia wordt het resultaat van de procedurele controle als geldig of ongeldig 
weergegeven en wordt voor elke afzonderlijke test een positief of negatief resultaat voor SARS gegeven. Als de 
procedurecontrole 'Ongeldig' is, voert u een nieuwe test uit met een nieuw monster van de patiënt en een 
nieuwe testcassette. 
 
Positieve resultaten: 

  
  
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 

 
Negatieve resultaten: 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Ongeldige resultaten: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Voorbeeld: Op dit scherm wordt een geldig negatief 
resultaat voor SARS weergegeven. 
 
OPMERKING: Negatieve resultaten moeten worden 
behandeld als verondersteld en bevestiging met een 
moleculaire assay kan, zo nodig, uitgevoerd worden voor 
patiëntbeheer. Voor seriële testprogramma's kunnen 
bijkomende bevestigende tests met een moleculaire test voor 
negatieve resultaten nodig zijn na een tweede negatief 
resultaat voor asymptomatische patiënten, als er een hoge 
waarschijnlijkheid van SARS-CoV-2-infectie is, zoals bij een 
persoon met een nauw contact met COVID-19 of met 
vermoedelijke blootstelling aan COVID-19 of in 
gemeenschappen met een hoge prevalentie van infectie. 
Aanvullende bevestigingstests met een moleculaire test voor 
positieve resultaten kunnen ook nodig zijn als de kans op 
besmetting met SARS-CoV-2 gering is, zoals bij personen 
zonder bekende blootstellingen aan SARS-CoV-2 of die in 
gemeenschappen met een lage prevalentie van besmetting 
wonen. 

Voorbeeld: Op dit scherm wordt een ongeldig resultaat 
weergegeven. 
 
Ongeldig resultaat: Als de test ongeldig is, moet een 
nieuwe test worden uitgevoerd met een nieuw monster 
van de patiënt en een nieuwe testcassette. 

Voorbeeld: Op dit scherm wordt een geldig positief 
resultaat voor SARS weergegeven.  
 
OPMERKING: Een positief resultaat sluit een co-infectie 
met andere pathogenen niet uit. 
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TESTS MET DE SOFIA 2 UITVOEREN 
1. Voer de gebruikers-id met de ingebouwde streepjescodescanner in of voer de gegevens handmatig via het 

toetsenblok op het scherm in. 
 
OPMERKING: Als u per ongeluk de verkeerde streepjescode scant, selecteert u het veld opnieuw om dit 
opnieuw te markeren. Scan vervolgens gewoon de juiste streepjescode, en de eerdere wordt door de correcte 
overschreven. 
 

 
 
2. Voer indien van toepassing patiëntcode of bestelnummer in met de streepjescodescanner of voer de 

gegevens met de hand op het toetsenblok op het scherm in. 
 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
3. Controleer of de juiste ontwikkelmodus is geselecteerd (later aflezen of nu aflezen). Druk op  en open de 

lade van de Sofia 2.  
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4. Schuif de voorbereide testcassette in de lade van de Sofia 2 en sluit de lade. 
 
 
 
 
 

 
 

 
5. De Sofia 2 start automatisch en geeft de voortgang weer, zoals in het voorbeeld hieronder. In de LATER 

LEZEN-modus worden de testresultaten binnen 15 minuten op het scherm weergegeven. In de NU LEZEN-
modus worden de testresultaten binnen 1 minuut op het scherm weergegeven. Zie de paragraaf 
Interpretatie van de resultaten van de Sofia 2. 

  
 

INTERPRETATIE VAN DE RESULTATEN MET DE SOFIA 2 
Nadat de test is voltooid, wordt het resultaat op het scherm van de Sofia 2 weergegeven. U kunt de testlijnen, 
die fluorescerend zijn, niet met het blote oog zien. 
 
Op het scherm van de Sofia 2 wordt het resultaat van de procedurele controle als  of  weergegeven en 

wordt voor elke afzonderlijke test  of  als resultaat voor SARS gegeven. Als de procedurecontrole  is, 
voert u een nieuwe test uit met een nieuw monster van de patiënt en een nieuwe testcassette. Als een printer 
is aangesloten, kunnen de resultaten handmatig worden afgedrukt door het pictogram Afdrukken te 
selecteren terwijl de testresultaten op het scherm worden weergegeven. 
 
Positieve resultaten: 

  
 

Voorbeeld: Op dit scherm wordt een geldig 
positief resultaat voor SARS weergegeven.  
 
OPMERKING: Een positief resultaat sluit een 
co-infectie met andere pathogenen niet uit. 

Voorbeeld: Op dit scherm wordt aangegeven dat 
de test in de LATER LEZEN-modus nog 12 minuten 
en 34 seconden duurt. De Sofia 2 leest de 
testresultaten en geeft ze binnen 15 minuten weer. 
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Negatieve resultaten:  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ongeldige resultaten: 

 
 
 
  

Voorbeeld: Op dit scherm wordt een geldig negatief 
resultaat voor SARS weergegeven. 
 
OPMERKING: Negatieve resultaten moeten worden 
behandeld als verondersteld en bevestiging met een 
moleculaire assay kan, zo nodig, uitgevoerd worden 
voor patiëntbeheer. Voor seriële testprogramma's 
kunnen bijkomende bevestigende tests met een 
moleculaire test voor negatieve resultaten nodig zijn 
na een tweede negatief resultaat voor 
asymptomatische patiënten, als er een hoge 
waarschijnlijkheid van SARS-CoV-2-infectie is, zoals bij 
een persoon met een nauw contact met COVID-19 of 
met vermoedelijke blootstelling aan COVID-19 of in 
gemeenschappen met een hoge prevalentie van 
infectie. Aanvullende bevestigingstests met een 
moleculaire test voor positieve resultaten kunnen ook 
nodig zijn als de kans op besmetting met SARS-CoV-2 
gering is, zoals bij personen zonder bekende 
blootstellingen aan SARS-CoV-2 of die in 
gemeenschappen met een lage prevalentie van 
besmetting wonen. 

Voorbeeld: Op dit scherm wordt een ongeldig 
resultaat weergegeven. 
 
Ongeldig resultaat: Als de test ongeldig is, 
moet een nieuwe test worden uitgevoerd met 
een nieuw monster van de patiënt en een 
nieuwe testcassette. 
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BEPERKINGEN 
◼ Gebruik van virale transportmedia kan resulteren in verminderde testgevoeligheid, en het wordt 

aanbevolen monsters direct te testen. 
◼ Remel M4 en M4RT mogen niet worden gebruikt met de Sofia SARS Antigen FIA-assay in noch de Sofia 

noch de Sofia 2. Sommige batches van M4 en M4RT bleken foutieve resultaten te veroorzaken bij gebruik 
met de Sofia SARS Antigeen FIA-assay.  

◼ De inhoud van de kit mag enkel worden gebruikt voor de kwalitatieve detectie van SARS-antigenen van 
directe anterieure nasale uitstrijkjes. 

◼ Deze test detecteert zowel levensvatbare (levende) als niet-levensvatbare SARS-CoV en SARS-CoV-2. De 
prestaties van de test zijn afhankelijk van de hoeveelheid virus (antigeen) in het monster en kunnen al dan 
niet correleren met resultaten van viruskweken die op hetzelfde monster zijn uitgevoerd. 

◼ Een negatief testresultaat kan optreden als de antigeenconcentratie in een monster onder de 
detectiegrens van de test ligt of als het monster verkeerd is verzameld of vervoerd. 

◼ Als de testprocedure niet wordt gevolgd, kan dit nadelig zijn voor de testprestaties en/of het testresultaat 
ongeldig maken. 

◼ De testresultaten moeten worden beoordeeld in samenhang met andere klinische gegevens waarover de 
arts beschikt. 

◼ Positieve testresultaten sluiten co-infecties met andere pathogenen niet uit. 
◼ Positieve testresultaten differentiëren niet tussen SARS-CoV en SARS-CoV-2. 
◼ Negatieve testresultaten zijn niet bedoeld voor het vaststellen van aanwezigheid van andere bacteriële of 

virale infecties dan SARS. 
◼ Negatieve resultaten moeten worden behandeld als verondersteld en bevestiging met een moleculaire 

assay kan, zo nodig, uitgevoerd worden voor patiëntbeheer.  
◼ Als differentiatie van specifieke SARS-virussen en -stammen nodig is, dienen in overleg met landelijke of 

gemeentelijke volksgezondheidsinstanties aanvullende tests te worden uitgevoerd. 
◼ De prestaties van deze test voor SARS-CoV-2 zijn vastgesteld op basis van de evaluatie van een beperkt 

aantal klinische specimens die tussen april 2020 en juni 2020 zijn verzameld. De klinische prestaties zijn 
niet voor alle circulerende varianten vastgesteld, maar zullen naar verwachting een afspiegeling zijn van de 
prevalente varianten die op het tijdstip en de plaats van de klinische evaluatie in omloop zijn. De prestaties 
op het tijdstip van de test kunnen variëren afhankelijk van de circulerende varianten, waaronder nieuw 
opduikende stammen van SARS-CoV-2 en de prevalentie daarvan, die in de loop van de tijd verandert. 

◼ De prestaties van deze test zijn nog niet klinisch gevalideerd voor gebruik bij patiënten zonder tekenen en 
symptomen van een infectie van de luchtwegen, of voor seriële screeningstoepassingen, en de prestaties 
zouden bij deze populaties kunnen verschillen.  

 

KLINISCHE PRESTATIES 
Demografische gegevens van patiënten 
Demografische gegevens van patiënten (geslacht, leeftijd, verstreken tijd sinds startdatum) zijn beschikbaar 
voor de tweehonderdnegen (209) monsters gebruikt voor het onderzoek.  
 
Specificatie van positieve monsters naar leeftijd van de patiënt: 
 

 Sofia SARS Antigen FIA (N=209) 

Leeftijd 
Totaal 
aantal 

Totaal 
positief 

Prevalentie 

 5 jaar 0 0 N.v.t. 

6 tot 21 jaar 28 5 17,9% 

22 tot 59 jaar 156 22 16,0% 

 60 jaar 25 2 8,0% 
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Positiviteit van monsters naar dagen na start: 
 

Dagen na begin van 
symptomen 

Aantal geteste 
monsters 

Aantal positieve 
monsters 

% positief 

0 9 0 0 

1 32 5 15,6% 

2* 61 11 18,0% 

3 39 3 7,7% 

4 24 5 20,8% 

5 16 2 12,5% 

6 11 2 18,2% 

7 17 1 5,9% 

*Eén monster was Sofia SARS Antigen FIA-negatief en positief in de als referentie uitgevoerde RT-PCR 
 
Er werd een onderzoek naar tweehonderdnegen (209) directe nasale uitstrijkjes uitgevoerd. De monsters 
werden sequentieel ingeschreven van symptomatische patiënten met vermoede COVID-19 op vijf (5) locaties 
en vers getest in een centraal laboratorium. Bij alle patiënten zijn ofwel een NP-uitstrijkje (voor RT-PCR-test) 
en een direct anterieur neusuitstrijkje (voor Sofia-test) afgenomen of overeenkomende neusuitstrijkjes voor 
RT-PCR- en Sofia-tests. De volgorde van afname van uitstrijkjes werd tussen assays gerandomiseerd. De Sofia 
SARS Antigen FIA werd vergeleken met een ter referentie uitgevoerde RT-PCR-assay. Zoals bij alle 
antigeentests kan de werkzaamheid afnemen naarmate het aantal dagen sinds het begin van de symptomen 
toeneemt als gevolg van lagere virale ladingen later in het ziekteverloop van de patiënt. Eveneens kan het 
onvermogen om asymptomatische personen te synchroniseren met het begin van de infectie van invloed zijn 
op de prestaties, aangezien er monsters kunnen worden getest wanneer de virale belasting onder de 
detectiegrens van de test ligt. Klinische onderzoeken bij asymptomatische patiënten bij wie seriële tests 
worden uitgevoerd, zijn aan de gang om de klinische prestaties vast te stellen. 
 

  Ter referentie uitgevoerde RT-PCR-assay   95% BI 

    POS NEG Totaal PPA 96,7% 83,3% 99,4% 

Sofia SARS 
Antigen FIA Assay 

POS 29 0 29 NPA 100,0% 97,9% 100,0% 

NEG 1 179 180 PPV 100,0% 88,3% 100,0% 

  Totaal 30 179 209 NPV 99,4% 96,9% 99,9% 

       Prevalentie 14,4% 10,2% 19,8% 

 
De prestaties van deze test zijn nog niet klinisch gevalideerd voor gebruik bij patiënten zonder tekenen en 
symptomen van een infectie van de luchtwegen, of voor seriële screeningstoepassingen, en de prestaties 
zouden bij deze populaties kunnen verschillen. 
 

ANALYTISCHE PRESTATIES 
Detectielimiet 

a) Detectielimiet (LoD):  
De detectielimiet (Limit of Detection, LoD) van de Sofia SARS Antigen FIA is bepaald met behulp van 
beperkende verdunningen van hitte-geïnactiveerde SARS-CoV-2 (BEI Resources NR-52286). NR-52286 is 
een preparaat van SARS-gerelateerd coronavirus 2 (SARS-CoV-2), isolaat USA-WA1/2020, dat is 
geïnactiveerd door verhitting op 65 °C gedurende 30 minuten. Het materiaal werd ingevroren 
aangeleverd in een concentratie van TCID50 van 3,40 x 105 per ml. 
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Het onderzoek om de detectiegrens (LoD) van Sofia SARS Antigen FIA te bepalen, werd ontworpen op 
de assay bij gebruik van directe uitstrijkjes. In dit onderzoek werd een NP-swab gedoteerd ('spiked') 
met ongeveer 50 µl van de virusverdunning in fysiologische zoutoplossing. De gedoteerde swab werd 
gelijktijdig aan het Sofia SARS Antigen FIA-extractans toegevoegd als een NP-swab met NP-matrix. De 
swabs werden gelijktijdig en volgens de bijsluiter verwerkt. 

 
De LoD werd in drie stappen bepaald: 
 

1. Screening van de LoD 
Verdunningen van het hitte-geïnactiveerd virus met een factor 10 werden uitgevoerd in 
fysiologische zoutoplossing en voor elk onderzoek verwerkt zoals hierboven uiteengezet. Deze 
verdunningen werden in drievoud getest. De concentratie met 3 van de 3 positief werd 
geselecteerd voor het bepalen van het LoD-bereik. 
Op basis van deze tests bedroeg de geselecteerde concentratie TCID50 van 3,40 x 102 per ml. 

 
2. Bepaling van het LoD-bereik 

Vijf (5) verdubbelende verdunningen werden gemaakt van de TCID50 van 3,40 x 102 per ml 
concentratie in fysiologische zoutoplossing, verwerkt voor het onderzoek zoals hierboven 
uiteengezet. Deze verdunningen werden in drievoud getest. De concentratie met 3 van de 3 
positief werd geselecteerd voor de bevestiging van de LoD. 
 
Op basis van deze tests bedroeg de geselecteerde concentratie TCID50 van 1,13 x 102 per ml. 

 
3. Bevestiging van de LoD 

De concentratie TCID50 van 1,13 x 102 per ml verdunning werd nog eens zeventien (17) maal 
getest om te komen tot een totaal van twintig (20) resultaten. Twintig (20) van de twintig (20) 
resultaten waren positief. 
 
Op basis van deze tests werd de concentratie bevestigd als:  
LoD uitstrijkje: TCID50 1,13 x102 per ml 
 

4. Vergelijking van LoD tussen instrumenten 
Om de LoD te vergelijken tussen de Sofia en de Sofia 2, werd een onderzoek uitgevoerd met 
gebruikmaking van gelijktijdige tests van 1x en 2x LoD-concentraties (respectievelijk 1,13 x 102 
en 2,26 x 102) van hitte-geïnactiveerd SARS-CoV-2. 
 
De twee instrumenten genereerden in dit onderzoek overeenstemmende LoD´s van TCID50 
2,26 x 102. 

 
b) Kruisreactiviteit 

De kruisreactiviteit en potentiële interferentie van de Sofia SARS Antigen FIA werden onderzocht door 
verschillende micro-organismen (8), virussen (16) en negatieve matrices (3) te testen met de Sofia 
SARS Antigen FIA. Elk organisme en virus werd in drievoud getest, in afwezigheid of aanwezigheid van 
TCID50 2,26 x 102 per ml hitte-geïnactiveerd SARS-CoV-2. De uiteindelijke concentraties van de 
organismen en virussen zijn gedocumenteerd in onderstaande tabel. 

 

Kruisreactiviteit: Sofia SARS Antigen FIA - Natte tests 

Virus/bacterie/parasiet* Stam 
Bron/type 
monster 

Concentratie 
Kruisreactieve 
resultaten** 

Interferentie-
resultaten** 

Adenovirus Type 1 Isolaat 1 x 105,53 U/ml Negatief Positief 

Coronavirus 229e Isolaat 1 x 105,10 U/ml Negatief Positief 
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Kruisreactiviteit: Sofia SARS Antigen FIA - Natte tests 

Virus/bacterie/parasiet* Stam 
Bron/type 
monster 

Concentratie 
Kruisreactieve 
resultaten** 

Interferentie-
resultaten** 

Coronavirus OC43 Isolaat 
9,55 x 105 
TCID50/ml 

Negatief Positief 

Coronavirus NL63 Isolaat 5 x 103,67 U/ml Negatief Positief 

MERS-CoV (hitte-
geïnactiveerd) 

Florida/USA-
2_Saudia 

Arabia_2014 
Isolaat 

1,17 x 105 
TCID50/ml 

Negatief Positief 

Mycoplasma pneumoniae M129 Isolaat 3 x 106 CCU/ml Negatief Positief 

Streptococcus pyogenes Z018 Isolaat 3,8 x 106 cfu/ml Negatief Positief 

Influenza A H3N2 Brisbane/10/07 Isolaat 1 x 105,07 U/ml Negatief Positief 

Influenza A H1N1 
New 

Caledonia/20/99 
Isolaat 1 x 105,66 U/ml Negatief Positief 

Influenza B Brisbane/33/08 Isolaat 1 x 105,15 U/ml Negatief Positief 

Para-influenza  Type 1 Isolaat 1 x 105,01 U/ml Negatief Positief 

Para-influenza  Type 2 Isolaat 1 x 105,34 U/ml Negatief Positief 

Para-influenza  Type 3 Isolaat 
8,5 x 105 

TCID50/ml 
Negatief Positief 

Para-influenza  Type 4b Isolaat 1 x 105,53 U/ml Negatief Positief 

Enterovirus Type 68 Isolaat 1 x 105,5 U/ml Negatief Positief 

Humaan 
metapneumovirus 

A1 (IA10-s003) Isolaat 1 x 105,55 U/ml Negatief Positief 

Respiratoir syncytieel 
virus  

Type A (3/2015 
Isolaat nr. 3) 

Isolaat 1 x 105,62 U/ml Negatief Positief 

Humaan rinovirus N.v.t. 
Geïnactiveerd 

virus 
Niet beschikbaar Negatief Positief 

Chlamydophila 
pneumoniae 

AR-39 Isolaat 2.9 x 106 IFU/ml Negatief Positief 

Haemophilus influenzae Type b; Eagan Isolaat 7.87 x 106 cfu/ml Negatief Positief 

Legionella pneumophila Philadelphia Isolaat 6,82 x 106 cfu/ml Negatief Positief 

Streptococcus 
pneumoniae 

Z022; 19f Isolaat 2,26 x 106 cfu/ml Negatief Positief 

Bordetella pertussis A639 Isolaat 6,37 x 106 cfu/ml Negatief Positief 

Pneumocystis jirovecii-S. 
cerevisiae Recombinant 

W303-Pji Isolaat 1,56 x 106 cfu/ml Negatief Positief 

*Coronavirus HKU1 werd niet getest op kruisreactiviteit vanwege gebrek aan beschikbaarheid. Aangezien de 
19 monsters die in de klinische beoordeling positief waren voor deze stam allemaal een negatief resultaat 
hadden, was natte test op kruisreactiviteit niet nodig.  
**De tests werden in drievoud uitgevoerd. 

 
Op basis van de gegevens gegenereerd door dit onderzoek, vertonen de door Sofia SARS Antigen FIA 
geteste organismen en virussen geen kruisreactiviteit en interferentie. 
 
c) Hook-effect: 

Als onderdeel van het LoD-onderzoek werd de hoogste concentratie hitte-geïnactiveerd beschikbaar 
SARS-CoV-2-stock (TCID50 van 3,40 x 105 per ml) getest. Er werd geen Hook-effect gedetecteerd. 

 
d) Onderzoeken naar endogene storende stoffen:  
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Er werd een onderzoek uitgevoerd om aan te tonen dat veertien (14) potentieel storende stoffen die 
men in de bovenste luchtwegen kan aantreffen, geen kruisreactie of interferentie vertonen met de 
detectie van SARS-CoV-2 in de Sofia SARS Antigen FIA Assay. 
 

Storende stof Werkzaam bestanddeel Concentratie 
Kruisreactieve 

resultaten* 
Interferentie-
resultaten* 

Afrin – neusspray Oxymetazoline 5% Negatief Positief 

Bloed (menselijk) Bloed 5% Negatief Positief 

Chloraseptic, Cepacol Benzocaïne, menthol 0,7 g/ml Negatief Positief 

Flonase Fluticason 5% Negatief Positief 

Halls Relief Cherry 
Flavor 

Menthol 0,8 g/ml Negatief Positief 

Nasacort Allergy 
24 hour 

Triamcinolon 5,00% Negatief Positief 

Neosynefrine Fenylefrinehydrochloride 5% Negatief Positief 

Oseltamivir Oseltamivir 2,2 µg/ml Negatief Positief 

Gezuiverd mucine-
eiwit 

Mucine-eiwit 2,5 mg/ml Negatief Positief 

Rhinocort Budesonide (glucocorticoïd) 5% Negatief Positief 

Fysiologische 
zoutoplossing – 
neusspray 

Fysiologische zoutoplossing 15% Negatief Positief 

Tobramycine Tobramycine 1,25 mg/ml Negatief Positief 

Zanamivir Zanamivir 282,0 ng/ml Negatief Positief 

Zicam Cold Remedy 
Galphimia glauca, Luffa 

operculata, Sabadilla 
5% Negatief Positief 

* De tests werden in drievoud uitgevoerd. 
 
Op basis van de gegevens gegenereerd door dit onderzoek, vertonen de door Sofia SARS Antigen FIA geteste 
stoffen geen kruisreactiviteit en interferentie. 
 

ONDERSTEUNING 
Ingeval van vragen over het gebruik van dit product of om een probleem met een product te melden, neemt u 
contact op met de technische ondersteuning van Quidel op 1.800.874.1517 (in de VS) of via 
technicalsupport@quidel.com. Buiten de VS kunt u contact opnemen met uw plaatselijke distributeur of met 
een van onderstaande centra voor technische ondersteuning. U kunt ook contact opnemen met ons via 
quidel.com. 
 

Land Telefoonnummer E-mailadres 

Europa, Midden-Oosten en 
Azië 

+353 (91) 412 474 (hoofdnummer) 
0 1800 200441 (gratis) 

emeatechnicalsupport@quidel.com  

Oostenrijk +43 316 231239 

België +32 (2) 793 0180 

Frankrijk 0 (805) 371674 

Duitsland +49 (0) 7154 1593912 

Nederland 0 800 0224198 

Zwitserland 0 800 554864 

Verenigd Koninkrijk 0 800 3688248 

Ierland +353 (91) 412 474 

mailto:technicalsupport@quidel.com
mailto:emeatechnicalsupport@quidel.com
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Land Telefoonnummer E-mailadres 

Italië +39 (800) 620 549 

Noord-Amerika, Azië-Pacific, 
Latijns-Amerika 

858.552.1100 technicalsupport@quidel.com  

Canada 
437.266.1704 (hoofdnummer) 
888.415.8764 (gratis) 

technicalsupport@quidel.com 

China 
0400 920 9366 of 
+86 021 3217 8300 

chinatechnicalservice@quidel.com  

 

INTELLECTUELE EIGENDOM 

Quidel en Sofia zijn gedeponeerde handelsmerken van Quidel Corporation. Alle andere handelsmerken in dit 
document zijn eigendom van hun respectieve eigenaars en het gebruik ervan in dit document impliceert geen 
sponsoring of goedkeuring van producten of diensten. 
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Catalogusnummer 
 

CE-conformiteitsmarkering 

  

 

 

Gemachtigde vertegenwoordiger in  
de Europese Gemeenschap 

 Batchcode 

 

   

Uiterste gebruiksdatum  Fabrikant 

 

   

Temperatuurlimiet  In de Verenigde Staten uitsluitend op voorschrift 

verkrijgbaar 

  

 

 

Raadpleeg de gebruiksaanwijzing  In-vitrodiagnostisch medisch hulpmiddel 

 

   

Bevat voldoende voor <n> tests  Positieve controle 

 

  

 

 

Negatieve controle   

 


