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För in vitro-diagnostik. 
 
En förteckning över symboler kan hittas på quidel.com/glossary. 
 
 

AVSEDD ANVÄNDNING 
Sofia SARS Antigen FIA er et immunofluorescens-sandwich-assay med lateralt flow (mikrofluidiskt), der 
anvendes med Sofia- og Sofia 2-instrumentet, og som er beregnet til kvalitativ påvisning af 
nucleocapsidproteinantigenet fra SARS-CoV-2 i naseopharyngeale (NP) og direkte næseborspodninger (NS) fra 
personer, der ifølge deres læge formodes at have COVID-19, inden for de første fem dage efter indtræden af 
symptomer eller fra individer uden symptomer eller andre epidemiologiske grunde, der kan give mistanke om 
COVID-19, når de testes to gange over et tidsrum på to eller tre dage med mindst 24 timer og ikke mere end 36 
timer mellem hver test. 
 
Sofia SARS Antigen FIA skiljer inte på SARS-CoV och SARS-CoV-2. 
 
Resultaten används för identifiering av SARS-CoV-2-antigenen nukleokapsidprotein. Antigener kan i allmänhet 
upptäckas i övre luftvägarna under infektionens akuta fas. Positiva resultat indikerar förekomst av 
virusantigener, men en klinisk korrelation mellan patienthistorik och annan diagnostisk information är 
nödvändig för att bestämma infektionens status. Positiva resultat utesluter inte heller bakteriell infektion eller 
samtidig infektion med andra virus. Den upptäckta agens är kanske inte den definitiva sjukdomsorsaken. 
Laboratorier i USA och dess territorier måste rapportera alla positiva resultat till lämplig folkhälsomyndighet. 
 
Negativa resultat bör anses presumtiva och utesluter inte SARS-CoV-2-infektion och bör inte användas som 
enda grund för behandling eller beslut rörande patientens vård, inklusive beslut att ge infektionsbehandling. 
Negativa resultat bör bedömas utifrån patientens senaste exponeringar, historik och förekomsten av kliniska 
tecken och symtom som överensstämmer med COVID-19 och vid behov bekräftas med en molekylär analys för 
patienthantering. För serietestningsprogram kan ytterligare tester med ett molekylärt test för negativa resultat 
krävas om det finns en hög sannolikhet för SARS-CoV-2-infektion, till exempel hos en person med en nära 
kontakt med COVID-19 eller med misstänkt exponering för COVID-19 eller i samhällen med hög förekomst av 
infektion. Ytterligare bekräftande testning med ett molekylärt test för positiva resultat kan också vara 
nödvändigt om det finns en låg sannolikhet för SARS-CoV-2-infektion, såsom hos individer utan känd 
exponering för SARS-CoV-2 eller som bor i samhällen med låg förekomst av infektion. 
 
Sofia SARS Antigen FIA är avsett att användas av utbildad clinisk laboratoriepersonal och personer som 
utbildats i sjukvård och har erfarenhet av att usföra tester med Sofia- och Sofia 2-instrument.  
 
Sofia SARS Antigen FIA ska användas med Sofia eller Sofia 2. 
 

SAMMANFATTNING OCH FÖRKLARING 
SARS-CoV-2, även känt som COVID-19-virus, identifierades för första gången i Wuhan, Hubei-provinsen, Kina i 
december 2019. Detta virus, liksom det nya coronaviruset SARS-1 och MERS, antas ha sitt ursprung hos 
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fladdermöss, men SARS-CoV-2 kan ha haft en mellanliggande värd som myrkottar, grisar eller cibetkatter.1 
WHO har förklarat COVID- 19 som en pandemi den 11 mars 2020, och infektionen har spritt sig globalt bland 
människor med hundratusentals bekräftade infektioner och dödsfall.2 
 
Medianvärdet för inkubationstid beräknas vara 5,1 dagar med symtom som förväntas uppträda inom 12 dagar 
efter infektionen.3 Symtomen på COVID-19 liknar andra virussjukdomar i luftvägarna och inkluderar feber, 
hosta och andnöd.4 
 

TESTETS PRINCIP 
Sofia SARS Antigen FIA använder immunfluorescensteknologi i en sandwichdesign som används med Sofia och 
Sofia 2 för att upptäcka nukleokapsidprotein från SARS-CoV och SARS-CoV-2 i luftvägsprover som tagits från 
patienter med tecken och symtom som misstänks ha COVID-19, eller som tagits från asymptomatiska individer 
som testas seriellt, såsom beskrivs i den godkända avsedda användningen. Testet medger upptäckt av SARS-
CoV och SARS-CoV-2. Testet upptäcker dessa två virus, men skiljer inte på dem. 
 
Patientprovet placeras i reagensröret, där viruspartiklarna i provet sönderdelas och blottlägger 
virusnukleoproteinerna. Det behandlade provet förs över till testkassettens provbrunn. Från provbrunnen 
migrerar provet via en testremsa som innehåller olika unika kemiska miljöer. Om SARS-CoV- eller SARS-CoV-2-
virusantigener finns närvarande, fångas de in på en specifik plats.  
 
OBS! Beroende på användarens val, placeras testkassetten inuti Sofia eller Sofia 2 för automatiskt 
tidskontrollerad utveckling (GÅ IFRÅN-läge) eller på diskbänken eller bänkskivan för manuellt tidskontrollerad 
utveckling och därefter i Sofia eller Sofia 2 för skanning (LÄS NU-läge). 
 
Sofia och Sofia 2 skannar testremsan och mäter fluorescenssignalen genom att behandla resultaten med hjälp 
av metodspecifika algoritmer. Sofia och Sofia 2 visar testresultatet (positivt, negativt eller ogiltigt) på skärmen. 
 

MEDFÖLJANDE REAGENSER OCH MATERIAL 
25-testsats:  
◼ Individuellt förpackade testkassetter (25): Monoklonala anti-SARS-antikroppar  
◼ Reagensrör (25): Frystorkad buffert med rengörings- och reduktionsmedel 
◼ Reagenslösning (25): Ampuller med saltlösning 
◼ Sterila provpinnar för näsa (25) 
◼ Små, genomskinliga pipetter med fixerad volym, 120 µL (25) 
◼ SARS-positiv kontrollprovpinne (1): Provpinnen är belagd med icke-infektiösa rekombinanta SARS-

antigener 
◼ Negativ kontrollpinne (1): Provpinnen är belagd med värme-inaktiverad icke-infektiös streptokock C-

antigen. 
◼ Bipacksedel (1) 
◼ Snabbreferens (1) 
◼ QC-kort (placerat på satsens ytterförpackning) 
 

MATERIAL SOM INTE MEDFÖLJER I SATSEN 
◼ Tidtagarur eller klocka 
◼ Sofia eller Sofia 2 kalibreringskassett (för användning med Sofia eller Sofia 2) 
◼ Sofia SARS Antigen kontrollprovpinnar i sats för ytterligare kvalitetskontroll (20384) 
 

VARNINGAR OCH FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER 
◼ För in vitro-diagnostik. 
◼ Användning endast vid förskrivning 
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◼ Det här testet är endast godkänt för detektering av proteiner från SARS-CoV-2, inte för andra virus eller 
patogener. 

◼ Använd inte satsens innehåll efter det utgångsdatum som står tryckt på askens utsida. 
◼ Iaktta lämpliga försiktighetsåtgärder vid insamling, hantering, förvaring och kassering av patientprover 

samt satsens förbrukade innehåll. 
◼ Användning av nitril- eller latexhandskar (eller likvärdiga) rekommenderas vid hantering av patientprover.  
◼ Återanvänd inte använda provkassetter, pipetter med fixerad volym, reagensrör, lösningar eller 

provpinnar. 
◼ Användaren får inte öppna testkassettens foliepåse och utsätta den för den omgivande miljön förrän 

testkassetten är klar för omedelbar användning. 
◼ Kassera och använd inte testkassett eller material som skadats. 
◼ Reagenslösningen innehåller en saltlösning. Skölj med rikliga mängder vatten om lösningen kommer i 

kontakt med hud eller ögon. 
◼ För att få tillförlitliga resultat måste bipacksedelns anvisningar följas. 
◼ Kalibreringskassetten måste förvaras i det medföljande fodralet mellan användningarna. 
◼ Otillräcklig eller olämplig insamling, förvaring och transport av prover kan medföra falska testresultat. 
◼ Provinsamling och hanteringsprocedurer kräver särskild utbildning och vägledning. 
◼ Vid insamling av ett pinnprov i näsborren, använd den näspinne som finns med i satsen. 
◼ Använd lämplig pipett med fixerad volym i enlighet med testförfaranden. 
◼ Häll inte prov från reagensröret till testkassettens provbrunn. Använd den lilla medföljande klara 

pipetten för fixerad volym på 120 μl när provet förs över till testkassetten. 
◼ För att få korrekta resultat, använd inte synbart blodiga eller alltför viskösa prover.  
◼ Skriv inte på streckkoden på testkassetten. Den används av Sofia och Sofia 2 för att identifiera vilken typ av 

test som körs och för att identifiera den individuella testkassetten så att en andra läsning av testkassetten 
av samma Sofia eller Sofia 2 förhindras. 

◼ Eftersom detekteringsreagensen är en fluorescerande förening kommer inga synliga resultat att bildas på 
testremsan. Sofia eller Sofia 2 måste användas för tolkning av resultatet. 

◼ För att få korrekta resultat bör en öppnad och exponerad testkassett inte användas i en laminär flödeshuva 
eller i ett kraftigt ventilerat område. 

◼ Testning ska utföras i utrymmen med tillräcklig ventilation. 
◼ Kassera behållare och oanvänt innehåll i enlighet med nationella och lokala föreskrifter. 
◼ Använd lämplig skyddsklädsel, skyddshandskar och ögon-/ansiktsskydd vid hantering av innehållet i denna 

sats. 
◼ Tvätta händerna noggrant efter hantering. 
◼ Se säkerhetsdatabladet (SDS) på quidel.com för ytterligare information om farosymboler, säkerhet, 

hantering och bortskaffning av komponenterna i denna sats. 
 

SATSENS FÖRVARING OCH STABILITET 
Förvara satsen vid rumstemperatur, 15 - 30°C (59 - 86 °F) och inte i direkt solljus. Satsens innehåll är stabilt 
fram till det utgångsdatum som står tryckt på ytterkartongen. Får ej frysas.  
 

KVALITETSKONTROLL 
Det finns tre typer av kvalitetskontroll för Sofia och Sofia 2 och testkassetten: Sofia Calibration Check-
procedur, inbyggda förfarandekontrollfunktioner och externa kontroller. 
 

Proceduren för kalibreringskontroll av Sofia 
OBS! Det här är en ”kalibreringskontroll”. 
 
Kalibreringskontrollen måste utföras med 30 dagars mellanrum. Sofia kan ställas in för att påminna 
användaren om att utföra kalibreringskontrollen. 
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Kalibreringskontrollen är en nödvändig funktion som kontrollerar Sofias optik och beräkningssystem med en 
specifik kalibreringskassett. Kalibreringskassetten levereras med Sofia-installationspaketet. Mer information 
om kalibreringskontrollförfarandet finns i Sofias användarhandbok.  
 
Viktigt:Säkerställ att kalibreringskassetten förvaras i den medföljande förvaringspåsen mellan användningarna 
så att den skyddas mot exponering för ljus. 
 
Välj ”Kalibrering” på huvudmenyn för att kontrollera kalibreringen 
av Sofia.  

 
 
 

 
 

 
1. Följ anvisningarna, sätt in kalibreringskassetten i Sofia-

analysatorn och stäng lådan. Sofia utför kalibreringskontrollen 
automatiskt inom två minuter utan att någon inmatning krävs. 

 
 
Sofia anger när kalibreringskontrollen är slutförd. Välj OK för att 
återgå till huvudmenyn. 
 
OBS! Om kalibreringskontrollen inte blir godkänd, meddela lokal arbetsledare eller kontakta Quidels tekniska 
support för hjälp måndag till fredag från 07:00 till 17:00. Stillahavstid på 800.874.1517 (i  
USA); 858.552.1100 (utanför USA); Fax: 858.455.4960; customerservice@quidel.com (kundservice); 
technicalsupport@quidel.com (teknisk support); eller kontakta din lokala leverantör. 
 

Förfarandet för kalibreringskontroll av Sofia 2 
Kalibreringskontrollen måste utföras med 30 dagars mellanrum. Sofia 2 kan ställas in för att påminna 
användaren om att utföra proceduren för kontroll av kalibrering. 
 
Kalibreringskontrollen är en obligatorisk funktion som kontrollerar optik- och beräkningssystemen i Sofia 2 
med hjälp av en särskild kalibreringskassett. Den här kalibreringskassetten levereras med Sofia 2. Se 
användarhandboken till Sofia 2 för detaljerad information om förfarandet för kalibreringskontrollen.  
Viktigt: Säkerställ att kalibreringskassetten förvaras i den medföljande förvaringspåsen mellan användningarna 
så att den skyddas mot exponering för ljus. 
 
1. Välj ”Kör kalibrering” på huvudmenyn för att kontrollera 

kalibreringen av Sofia 2. 
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2. Följ anvisningarna, sätt in kalibreringskassetten i Sofia 

2 och stäng lådan. Sofia 2 utför kalibreringskontrollen 
automatiskt inom en minut utan någon ytterligare 
åtgärd från användaren. 

 
 
 
 
 
Sofia 2 meddelar när kalibreringskontrollen är genomförd. Välj  för att återgå till skärmen Kör test. 
 
OBS! Om kalibreringskontrollen inte blir godkänd, meddela lokal arbetsledare eller kontakta Quidels tekniska 
support för hjälp måndag till fredag från 07:00 till 17:00. Stillahavstid på 800.874.1517 (i USA); 858.552.1100 
(utanför USA); Fax: 858.455.4960; customerservice@quidel.com (kundservice); technicalsupport@quidel.com 
(teknisk support); eller kontakta din lokala leverantör. 
 

Inbyggda förfarandekontroller 
Sofia SARS Antigen FIA är försedd med en inbyggd funktion för procedurkontroll. Varje gång ett test körs i Sofia 
eller Sofia 2 skannas förfarandekontrollområdet av Sofia eller Sofia 2 och resultatet visas på skärmen på Sofia 
eller Sofia 2.  
 
Tillverkarens rekommendation för daglig kontroll är att dokumentera resultaten av dessa inbyggda 
förfarandekontroller för det första provet som testas varje dag. Denna dokumentation loggas automatiskt i 
Sofia eller Sofia 2 med varje testresultat.  
 
Ett giltigt resultat som fås från förfarandekontrollen visar att testflödet har varit korrekt vid testet och att  
testkassettens funktion bibehållits. Förfarandekontrollen tolkas av Sofia eller Sofia 2 efter att testkassetten 
har framkallats i 15 minuter. Om testet inte flyter på korrekt kommer Sofia eller Sofia 2 att ange att 
resultatet är ogiltigt. Om detta inträffar, kontrollera förfarandet och upprepa testet med ett nytt patientprov 
och en ny testkassett.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Till exempel: Den här skärmen visar ett 
ogiltigt resultat på Sofia. 
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Extern kvalitetskontroll  
Man kan också använda externa kontroller för att påvisa att reagenser och analysprocedurer har adekvat 
prestanda.  
 
Quidel rekommenderar att positiva och negativa externa kontroller körs: 

◼ en gång för varje outbildad operatör,  
◼ en gång för varje ny leverans av satser – förutsatt att alla olika partier med olika partinummer (lot) som 

tas emot vid samma leverans testas,  
◼ enligt vad som anses vara nödvändig i enlighet med dina interna kvalitetskontrollförfaranden och i 

enlighet med lokala och nationella bestämmelser eller ackrediteringskrav. 
 
Användaren måste först välja Run QC på huvudmenyn för Sofia eller Sofia 2 och sedan skanna QC-kortet (som 
finns i asken med satsen) när du blir ombedd att göra det. Det här kortet ger information som är specifik för 
satsen, inklusive partinummer och utgångsdatum.  
 
Användaren väljer önskat läge (GÅ IFRÅN eller LÄS NU) och kör sedan de externa kontroll-provpinnarna.  
 
Externa positiva och negativa kontrollprovpinnar ingår i satsen och ska testas med hjälp av den testprocedur 
som anges i denna bipacksedel eller i snabbreferenserna. SARS positiva kontrollprovpinnar innehåller SARS-
antigen. Den positiva kontrollen måste köras först, och därefter den negativa kontrollen. 
 
Efter QC-testning av både positiva och negativa kontroller visas resultaten för var och en tillsammans som 
”Passed” (godkänd) eller ”Failed” (misslyckad) på Sofia eller  eller  på Sofia 2. 
 
Utför inte patienttester och lämna inte ut svar på patienttestresultat om något av kvalitetskontrolltesterna inte 
blir godkänt. Upprepa testet eller kontakta Quidels tekniska support innan du testar patientproverna. 
Om både positiva och negativa kontroller misslyckas, upprepas testningen med nya positiva och negativa 
kontroller en gång till. Om endast en kontroll blir underkänd kan användaren upprepa testet med både den 
positiva och den negativa kontrollen ELLER endast upprepa testet för den kontroll som inte blivit godkänd. 

Användaren kan välja ”Skip” på skärmen på Sofia eller  på Sofia 2 för att hoppa över den kontrolltest som 
redan blivit godkänd. QC-resultatet kommer att visa ett överhoppat kontrolltest som ”unknown” (okänt) på 

Sofia eller  på Sofia 2. 
 
Ytterligare externa kontrollprovpinnar kan fås separat genom att kontakta Quidels kundtjänst på +1 800 874 
1517 (i USA) eller +1 858 552 1100. 
 

  

Till exempel: Den här skärmen visar ett 
ogiltigt resultat på Sofia 2. 
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INSAMLING OCH HANTERING AV PROVER 
 

PROVTAGNING  
Direkt pinnprov i näsborren  
Använd provpinnen som finns i satsen. 
Före näsprovet tas ska patienten bli ombedd att snyta sig. Vid direkt provinsamling från näsborren, för in den 
sterila provpinnen (finns i satsen) försiktigt i den näsborre som har mest synligt sekret vid undersökning. Skjut in 
provpinnen genom att försiktigt vrida den tills det tar emot i nivå med näsmusslorna (mindre än 2,5 cm in i 
näsborren). Vrid provpinnen flera gånger mot näsväggen och ta sedan ut den ur näsborren. Prover som samlas in 
från asymptomatiska individer kan inte synkroniseras med symtom och bör utvärderas som en del av ett 
serietestprogram. 
 

TRANSPORT OCH LAGRING AV PROVER  
Proverna ska testas snarast möjligt efter provtagningen. Baserat på data genererade med SARS-CoV-2 Antigen 
FIA, är direkta provpinnar för näsborren stabila i upp till 48 timmar vid rumstemperatur eller 2 till 8 °C. 
 

TESTFÖRFARANDE 
Alla prover måste vara vid rumstemperatur innan analysen påbörjas.  
 
Prover som hanterats i reagensrör (rehydrerade) har en stabilitet under användning på upp till en timme vid 
rumstemperatur, 15 - 30 °C, skyddade mot direkt solljus. 
 
Utgångsdatum: Kontrollera utgångsdatum på varje enskilt testpaket eller ytterkartongen före 
användning.Använd inget test efter det utgångsdatum som anges på etiketten. 

Förfarande för provtagning  
 
1. Kontrollera att Sofia eller Sofia 2 är inställd på önskat läge: GÅ IFRÅN eller 

LÄS NU.  
Se avsnittet ”Använda Sofia och Sofia 2” för ytterligare information. 
 

2. Dosera all reagenslösning i reagensröret. Snurra runt reagensröret för att lösa 
upp innehållet. 

3. Placera provpinnen med patientprovet i reagensröret. Vrid provpinnen 
åtminstone tre gånger med toppen pressad mot botten och sidan på reagensröret. 
 

 
Låt provpinnen vara kvar i reagensröret i 1 minut. 
 
 
 

4. Vrid provpinnens topp mot insidan på reagensröret medan du drar ut den. Kassera 
den använda provpinnen i ett kärl för biologiskt riskavfall.  
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5. Fyll den medföljande lilla genomskinliga 120 μL-pipetten med fixerad volym med 
patientprovet i reagensröret.  
 
Fylla pipetten med fixerad volym med patientprovet: 
a) Kläm ihop pipettens topp med ett STADIGT GREPP.  
b) Fortsätt klämma och stick in pipettspetsen i patientprovet. 
c) Fyll pipetten genom att långsamt minska trycket på pipettens blåsa 

medan spetsen sitter kvar i vätskeprovet. 
 

6. Kläm ihop blåsan längst upp på pipetten med ett stadigt grepp så att innehållet i 
den lilla genomskinliga 120 µl-pipetten med fixerad volym töms ut i provbrunnen 
i testkassetten. Extra vätska som blir kvar i pipetten ska lämnas kvar.  

 

OBS!Pipetten med fixerad volym är utformad för att samla upp och dosera rätt 
mängd av vätskeprovet. Kassera pipetten i en behållare för biologiskt riskavfall.  
 
OBS! Häll inte ut prov från reagensröret. Använd den medföljande klara 
pipetten för fixerad volym på 120 µl. 
 

7. Fortsätt omedelbart till nästa avsnitt, ”Använda Sofia och Sofia 2”, för att slutföra 
testet. 

 

ANVÄNDA SOFIA OCH SOFIA 2 
 

Lägena GÅ IFRÅN/LÄS NU 
Se användarhandboken till Sofia 2 för anvisningar om användning.  
Sofia och Sofia 2 kan ställas in i två olika lägen (GÅ IFRÅN och LÄS NU). Procedurerna för varje läge beskrivs 
nedan. 
 

GÅ IFRÅN-läge 
I GÅ IFRÅN-läge sätter användaren omedelbart in testkassetten i Sofia eller Sofia 2. Sofia och Sofia 2 skannar 
testkassetten periodiskt under testutvecklingstiden. Positiva och negativa testresultat visas efter 15 minuter.  
 

LÄS NU-läge 
Mycket viktigt: Låt testet framkallas under HELA perioden på 15 minuter INNAN det sätts in i Sofia eller Sofia 2. 

 
Användaren måste först låta testkassetten ligga på diskbänken eller bänkskivan i 15 minuter (utanför Sofia 2) 
och ta tid på det här framkallningssteget manuellt. Sedan sätter användaren in testkassetten i Sofia eller Sofia 
2. I läget LÄS NU skannar Sofia eller Sofia 2 och visar testresultatet inom en minut.  
 
Varning: Resultaten måste tolkas inom 30 minuter efter inympningen. Användning av Sofia eller Sofia 2 efter 
den tiden kan leda till falska resultat. 
 

Tips för satstestning 
Beroende på arbetsbelastning finns det flera alternativ för att underlätta satstestning. Användaren kan lägga 
till reagenslösningen i ett eller flera reagensrör, sätta på locken igen och förvara dem på bänken vid 
rumstemperatur (RT) i upp till 12 timmar utan att förlora aktivitet innan provet/proverna läggs in.  
 
Mycket viktigt: Användaren får aldrig öppna testkassettens foliepåse och utsätta testkassetten för den 
omgivande miljön innan den är klar för omedelbar användning. 
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KÖRA TEST MED SOFIA 
1. Ange användar-ID med hjälp av streckkodsläsaren eller manuellt med hjälp av knappsatsen. 

 
OBS! Om du av misstag skannar fel streckkod, använd pilknapparna på Sofias knappsats för att  
markera fältet igen. Skanna sedan helt enkelt på nytt med rätt streckkod. Den föregående streckkoden 
skrivs över med den rätta streckkoden. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Ange patient-ID eller beställningsnr. med hjälp av streckkodsläsaren eller manuellt med hjälp av 

knappsatsen. 

  
3. Tryck på Starta test så öppnas Sofia-analysatorns låda automatiskt.  
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4. Kontrollera att korrekt framkallningsläge, GÅ IFRÅN eller LÄS NU, 
har valts. Sätt in den preparerade patienttestkassetten i lådan på 
Sofia och stäng lådan. 

 
5. Sofia kommer att starta automatiskt och visa information om 

förloppet på skärmen såsom visas i exemplet nedan. I GÅ IFRÅN-
läget visas testresultaten på skärmen efter cirka 15 minuter. I 
läget LÄS NU visas testresultaten på skärmen inom 1 minut. Se 
avsnittet Tolkning av resultat. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TOLKNING AV RESULTAT MED SOFIA 
När testläget har slutförts kommer resultaten att visas på Sofia-skärmen. Resultaten kan skrivas ut automatiskt 
på den integrerade skrivaren om detta alternativ väljs. Testlinjerna är fluorescerande och kan inte ses med 
blotta ögat. 
 
Sofias skärm visar resultaten för förfarandekontrollerna som ”giltiga” eller ”ogiltiga” och visar positivt eller 
negativt resultat individuellt för upptäckt av SARS. Om förfarandekontrollen visar ”ogiltigt” ska testet göras om 
med ett nytt patientprov och en ny testkassett. 
 
Positiva resultat: 

  
  
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 

 

Till exempel: Den här skärmen visar att det är 12 minuter 
och 13 sekunder kvar för testet i GÅ IFRÅN-läget. Sofia 
kommer att läsa och visa resultaten efter 15 minuter. 

Till exempel: Den här skärmen visar ett giltigt positivt 
resultat för SARS.  
 
OBS! Ett positivt testresultat utesluter inte samtidiga 
infektioner med andra patogener. 
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Negativa resultat: 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Ogiltiga resultat: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

KÖRA TEST MED SOFIA 2 
1. Ange användar-ID med den integrerade streckkodsläsaren eller skriv in data manuellt med knappsatsen på 

skärmen. 
 
OBS! Om du av misstag skannar in fel streckkod, välj fältet igen för att markera det på nytt. Skanna sedan helt 
enkelt på nytt med rätt streckkod. Den föregående streckkoden skrivs över med den rätta streckkoden. 
 

 

Till exempel: Den här skärmen visar ett giltigt negativt 
resultat för SARS. 
 
OBS! Negativa resultat ska behandlas som presumtiva och 
bekräftelse med en molekylär analys kan, vid behov, utföras 
för patientbehandling. För serietestningsprogram kan 
ytterligare tester med ett molekylärt test för negativa resultat 
krävas efter sekundärt negativt resultat för asymptomatiska 
patienter för att bekräfta ifall det finns en hög sannolikhet för 
SARS-CoV-2-infektion, till exempel hos en person med en nära 
kontakt med COVID-19 eller med misstänkt exponering till 
COVID-19 eller i samhällen med hög förekomst av infektion. 
Ytterligare bekräftande testning med ett molekylärt test för 
positiva resultat kan också vara nödvändigt om det finns en 
låg sannolikhet för SARS-CoV-2-infektion, såsom hos individer 
utan känd exponering för SARS-CoV-2 eller som bor i 
samhällen med låg förekomst av infektion. 
 
 

Den här skärmen visar ett ogiltigt resultat. 
 
Ogiltigt resultat: Om testet är ogiltigt ska ett nytt test 
utföras med ett nytt patientprov och en ny testkassett. 
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2. Ange Patient-ID eller Beställningsnr, om tillämpligt, med hjälp av streckkodsläsaren eller manuellt med 
hjälp av knappsatsen på skärmen. 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
3. Kontrollera att korrekt framkallningsläge, GÅ IFRÅN eller LÄS NU, har valts. Tryck på och öppna lådan på 

Sofia 2.  
 

 
 
4. Sätt in den förberedda testkassetten i lådan på Sofia 2 och stäng den. 
 
 
 
 
 

 
 

 
5. Sofia 2 kommer att starta automatiskt och visa information om förloppet på skärmen såsom visas i 

exemplet nedan. I läget GÅ IFRÅN visas testresultaten på skärmen inom 15 minuter. I läget LÄS NU visas 
testresultaten på skärmen inom 1 minut. Se avsnittet Tolkning av resultat för Sofia 2. 

  

Till exempel: Det här visar att testet i GÅ IFRÅN-läget 
har 12 minuter och 34 sekunder kvar. Sofia 2 kommer 
att läsa och visa resultaten efter 15 minuter. 
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TOLKNING AV RESULTAT MED SOFIA 2 
När testet är genomfört visas resultaten på skärmen på Sofia 2. Testlinjerna är fluorescerande och kan inte ses 
med blotta ögat. 
 

Skärmen på Sofia 2 visar resultaten för förfarandekontrollerna som  eller  och visar ett  eller resultat 
för SARS. Om procedurkontrollen visar  ska testet göras på nytt med ett nytt patientprov och en ny 
testkassett. Om en skrivare är ansluten kan resultaten skrivas ut manuellt genom att välja utskriftsikonen 
medan testresultaten visas på skärmen. 
 
Positiva resultat: 

  
 
Negativa resultat:  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Till exempel: Den här skärmen visar ett giltigt 
negativt resultat för SARS. 
 
OBS! Negativa resultat ska behandlas som 
presumtiva och bekräftelse med en molekylär analys 
kan, vid behov, utföras för patientbehandling. För 
serietestningsprogram kan ytterligare tester med ett 
molekylärt test för negativa resultat krävas efter 
sekundärt negativt resultat för asymptomatiska 
patienter för att bekräfta ifall det finns en hög 
sannolikhet för SARS-CoV-2-infektion, till exempel 
hos en person med en nära kontakt med COVID-19 
eller med misstänkt exponering till COVID-19 eller i 
samhällen med hög förekomst av infektion. 
Ytterligare bekräftande testning med ett molekylärt 
test för positiva resultat kan också vara nödvändigt 
om det finns en låg sannolikhet för SARS-CoV-2-
infektion, såsom hos individer utan känd exponering 
för SARS-CoV-2 eller som bor i samhällen med låg 
förekomst av infektion. 

Till exempel: Den här skärmen visar ett 
giltigt positivt resultat för SARS.  
 
OBS! Ett positivt testresultat utesluter inte 
samtidiga infektioner med andra patogener. 
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Ogiltiga resultat: 

 
 

BEGRÄNSNINGAR 
◼ Användning av virala transportmedier kan leda till fullständig känslighet vid test och direkt testning 

rekommenderas. 
◼ Remel M4 och M4RT ska inte användas med Sofia SARS Antigen FIA-analys i antingen Sofia eller Sofia 2. 

Vissa satser av M4 och M4RT har visat sig orsaka falska positiva resultat när de använts med Sofia SARS 
Antigen FIA-analysen.  

◼ Satsens innehåll är avsett för kvalitativ upptäckt av SARS-antigener i direkt främre prov tagna med 
provpinne i näsborre. 

◼ Detta test upptäcker både smittsamma (aktiva) och icke-smittsamma SARS-CoV och SARS-CoV-2. 
Testprestandan beror av mängden virus (antigen) i provet och kan kanske inte korrelera med resultat av 
virusodling som utförs på samma prov. 

◼ Ett negativt testresultat kan erhållas om mängden antigen i provet är under testets detektionsgräns eller 
om provet tagits eller transporterats på fel sätt. 

◼ Om testproceduren inte följs kan detta påverka testets prestanda negativt och/eller medföra ogiltiga 
testresultat. 

◼ Testresultaten måste bedömas i kombination med övriga kliniska uppgifter som är tillgängliga för läkaren. 
◼ Positiva testresultat utesluter inte samtidiga infektioner med andra patogener. 
◼ Positiva testresultat skiljer inte mellan SARS-CoV och SARS-CoV-2. 
◼ Negativa testresultat är inte avsedda att bestämma andra virus- eller bakterieinfektioner som inte orsakats 

av SARS. 
◼ Negativa resultat ska behandlas som presumtiva och bekräftelse med en molekylär analys kan, vid behov, 

utföras för patientbehandling.  
◼ Om specifika typer av SARS-virus och -stammar behöver särskiljas, måste ytterligare testning utföras i 

samråd med nationella eller lokala folkhälsomyndigheter. 
◼ Utförandet av detta test för SARS-CoV-2 fastställdes baserat på utvärderingen av ett begränsat antal 

kliniska prover som samlats in mellan april och juni 2020. Den kliniska funktionen har inte fastställts för alla 
cirkulerande varianter men förväntas återspegla de vanliga varianterna i omlopp vid tidpunkten och 
platsen för den kliniska utvärderingen. Funktionen vid tidpunkten för testning kan variera beroende på 
varianter som cirkulerar, inklusive nyligen framväxande stammar av SARS-CoV-2 och deras förekomst, som 
förändras över tid. 

◼ Funktionen för detta test har ännu inte validerats kliniskt för användning på patienter utan tecken och 
symtom på luftvägsinfektion eller för seriella screeningtillämpningar, och funktionen kan skilja sig åt i 
dessa populationer.  

 

KLINISK FUNKTION 
Patienters bakgrundsdata 
Patientdemografi (kön, ålder, tid från sjukdomsdebut) finns tillgänglig för de tvåhundranio (209) prover som 
användes i studien.  
 

Den här skärmen visar ett ogiltigt resultat. 
 
Ogiltigt resultat: Om testet är ogiltigt ska ett 
nytt test utföras med ett nytt patientprov och 
en ny testkassett. 
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Fördelning av positiva prover baserat på patientens ålder: 
 

 Sofia SARS Antigen FIA (N=209) 

Ålder Totalt antal Positiva, totalt Förekomst 

 5 år 0 0 Ej tillämpligt 

6 till 21 år 28 5 17,9 % 

22 till 59 år 156 22 16,0 % 

 60 år 25 2 8,0 % 

 
Positiva prover baserat på dagar efter debut: 
 

Dagar efter symtomdebut Antal testade prover Antal positiva prover % positiva 

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 % 

*Ett prov var Sofia SARS Antigen FIA-negativt och positivt genom referensextraherad RT-PCR 
 
En studie av tvåhundranio (209) direkta näsprover utfördes. Proverna togs med ett efter ett från symtomatiska 
patienter som misstänktes vara smittade med COVID-19 vid fem (5) ställen och nyligen testade vid ett enda 
centrallaboratorium. Alla patienter hade antingen en NP-provpinne (för RT-PCR-testning) och en nasal 
provpinne (för Sofia-testning) eller matchande nasala provpinnar insamlade för RT-PCR- och Sofia-testning. 
Ordningsföljden för tagningen av provpinnar randomiserades mellan analyserna. Sofia SARS Antigen FIA 
jämfördes med en referensextraherad RT-PCR-analys. Liksom med alla antigentester kan funktionen minska 
eftersom dagar sedan första symtom ökar på grund av lägre virala belastningar senare under patientens 
sjukdomsförlopp. På samma sätt kan oförmågan att synkronisera asymptomatiska individer med 
infektionsstörningar påverka funktionen eftersom prover kan testas när virala belastningar ligger under 
analysens detektionsgräns. Kliniska studier på asymptomatiska patienter som genomgår serietester pågår för 
att fastställa den kliniska funktionen. 
 

  Referensextraherad RT-PCR-analys   95 % KI 

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

Sofia SARS 
Antigen FIA 

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

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

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

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

 
Funktionen för detta test har ännu inte validerats kliniskt för användning på patienter utan tecken och symtom 
på luftvägsinfektion eller för seriella screeningtillämpningar, och funktionen kan skilja sig åt i dessa populationer. 
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ANALYSFUNKTION 
Detektionsgräns 

a) Detektionsgräns  
Detektionsgränsen (LoD) för Sofia SARS Antigen FIA bestämdes med användning av begränsande 
utspädningar av värmeinaktiverad SARS-CoV-2 (BEI Resources NR-52286). NR-52286 är en beredning av 
SARS-relaterat Coronavirus 2 (SARS-CoV-2), isolat USA-WA1/2020, som har inaktiverats genom 
upphettning vid 65 °C under 30 minuter. Materialet tillhandahölls fryst i en koncentration av TCID50 på 
3,40 x 105 per ml. 
 
Studien för att bestämma Sofia SARS Antigen FIA LoD utformades för att spegla analysen när direkta 
tagningar av provpinnar användes. I den här studien spetsades en NP-provpinne med ungefär 50 µl av 
utspätt virus i saltlösning. Den spetsade provpinnen tillsattes Sofia SARS Antigen FIA-extraktant 
samtidigt med en NP-provpinne som innehöll NP-matris. Provpinnarna hanterades samtidigt enligt 
bipacksedeln. 

 
Detektionsgränsen bestämdes i tre steg: 
 

1. LoD-screening av detektionsgräns 
10-faldiga utspädningar av det värmeinaktiverade viruset gjordes i saltlösning och bearbetades 
såsom beskrivits ovan för varje studie. Dessa utspädningar testades tre i taget. 
Koncentrationen som uppvisade 3 av 3 positiva valdes som intervallfynd. för 
detektionsgränsen. 
Baserat på denna testning var vald koncentrationen TCID50 på 3,40 x 102 per ml. 

 
2. Detektionsgränsfynd 

Fem (5) dubblingsutspädningar gjordes av TCID50 på 3,40 x 102 per ml koncentration i 
saltlösning hanterad för studien såsom beskrivits ovan. Dessa utspädningar testades tre i taget. 
Koncentrationen som uppvisade 3 av 3 positiva valdes för bekräftelse av detektionsgräns. 
 
Baserat på denna testning var vald koncentrationen TCID50 på 1,13 x 102 per ml. 

 
3. Bekräftande av detektionsgräns 

Koncentrationen TCID50 på 1.13 x102 per ml utspädning testades ytterligare sjutton (17) gånger 
för totalt tjugo (20) resultat. Tjugo (20) av tjugo (20) resultat var positiva. 
  
Baserat på denna testning bekräftades koncentrationen som:  
Detektionsgräns för provpinne: TCID50 1,13 x 102 per ml 
 

4. Jämförelse avdetektionsgräns mellan instrument 
För att jämföra detektionsgränser mellan Sofia och Sofia 2 genomfördes en studie med 
samtidig testning av 1x och 2x koncentrationer motsvarande detektionsgräns (1.13 x 102 och 
2.26 x102) av värmeinaktiverat SARS-CoV-2. 
 
De två instrumenten gav matchande detektionsgänser för TCID50 på 2,26 x 102 i den här 
studien. 

 
b) Korsreaktionsförmåga 

Korsreaktionsförmåga och potentiell interferens för Sofia SARS Antigen FIA utvärderades genom att 
testa olika mikroorganismer (8), virus (16) och negativa matriser (3) med Sofia SARS Antigen FIA. Varje 
organism och virus testades tre i taget utan eller med TCID50 på 2,26 x 102 per ml av värmeinaktiverat 
SARS-CoV-2. Den slutliga koncentrationen av organismer och virus dokumenteras i tabellen nedan. 
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Korsreaktionsförmåga: Sofia SARS Antigen FIA - våt testning 

Virus/bakterie/ 
parasit* 

Undertyp 
Källa/ 

Provtyp 
Koncentration 

Korsreaktions-
förmåga, 

resultat** 

Interferens, 
resultat** 

Adenovirus Typ 1 Isolat 1 x 105,53 U/ml Negativt Positivt 

Coronavirus 229e Isolat 1 x 105,10 U/ml Negativt Positivt 

Coronavirus OC43 Isolat 
9,55 x 105 
TCID50/ml 

Negativt Positivt 

Coronavirus NL63 Isolat 5 x 103,67 U/ml Negativt Positivt 

MERS-CoV 
(värmeinaktiverat) 

Florida/USA-
2_Saudiarabien_2014 

Isolat 
1,17 x 105 
TCID50/ml 

Negativt Positivt 

Mykoplasmapneumoni M129 Isolat 3 x 106 CCU/ml Negativt Positivt 

Invasiv 
streptokockinfektion 

Z018 Isolat 3,8 x 106 cfu/ml Negativt Positivt 

Influensa A H3N2 Brisbane/10/07 Isolat 1 x 105,07 U/ml Negativt Positivt 

Influensa A H1N1 Nya Kaledonien/20/99 Isolat 1 x 105,66 U/ml Negativt Positivt 

Influensa B Brisbane/33/08 Isolat 1 x 105,15 U/ml Negativt Positivt 

Parainfluensavirus  Typ 1 Isolat 1 x 105,01 U/ml Negativt Positivt 

Parainfluensavirus  Typ 2 Isolat 1 x 105,34 U/ml Negativt Positivt 

Parainfluensavirus  Typ 3 Isolat 
8,5 x 105 

TCID50/ml 
Negativt Positivt 

Parainfluensavirus  Typ 4b Isolat 1 x 105,53 U/ml Negativt Positivt 

Enterovirus Typ 68 Isolat 1 x 105,5 U/ml Negativt Positivt 

Humant 
metapneumovirus 

A1 (IA10-s003) Isolat 1 x 105,55 U/ml Negativt Positivt 

Respiratoriskt 
syncytialvirus  

Typ A 
(3/2015 isolat #3) 

Isolat 1 x 105,62 U/ml Negativt Positivt 

Humant rhinovirus Ej tillämpligt 
Inaktiverat 

virus 
Uppgift saknas Negativt Positivt 

Lungklamydia AR-39 Isolat 2,9 x 106 IFU/ml Negativt Positivt 

Hemofilinfluensa Typ b; Eagan Isolat 7,87 x 106 cfu/ml Negativt Positivt 

Legionellasjuka Philadelphia Isolat 6,82 x 106 cfu/ml Negativt Positivt 

Pneumokocker Z022; 19f Isolat 2,26 x 106 cfu/ml Negativt Positivt 

Kikhosta (B. pertussis) A639 Isolat 6,37 x 106 cfu/ml Negativt Positivt 

Pneumocystinfektion-
jästsvamp 
rekombinant 

W303-Pji Isolat 1,56 x 106 cfu/ml Negativt Positivt 

*Coronavirus HKU1 testades inte för korsreaktivitet på grund av brist på tillgänglighet. Då resultaten för de 19 
proverna i den kliniska utvärderingen som var positiva för denna stam alla var negativa behövdes inte våt 
testning av korsreaktiviteten.  
**Testning gjordes av tre i taget. 

 
Baserat på de data som genererats av denna studie korsreagerar eller stör inte organismer eller virus som 
testas med Sofia SARS Antigen FIA. 
 
c) Hook-effekt: 

Som en del av studien av detektionsgräns testades den högsta koncentrationen av värmeinaktiverat 
SARS-CoV-2-lager som var tillgänglig (TCID50 av 3,40 x 105 per ml). Ingen Hook-effekt (falska negativa 
resultat) upptäcktes. 
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d) Studier av endogena interferensämnen:  

En studie som utfördes visade att fjorton (14) potentiellt störande ämnen som kan hittas i övre 
luftvägarna inte korsreagerade eller störde upptäckten av SARS-CoV-2 vid Sofia SARS Antigen FIA-
analys. 
 

Interfererande ämnen Aktiv ingrediens Koncentration 
Korsreaktions-

förmåga, 
resultat* 

Interferens, 
resultat* 

Afrin – nässpray Oxymetazolin 5 % Negativt Positivt 

Blod (humant) Blod 5 % Negativt Positivt 

Klorsaeptisk, Cepacol Benzokain, mentol 0,7 g/ml Negativt Positivt 

Flonas Flutikason 5 % Negativt Positivt 

Halls Relief 
körsbärssmak 

Mentol 0,8 g/ml Negativt Positivt 

Nasacort Allergy 24 tim Triamcinolon 5,00 % Negativt Positivt 

Neo-synefrin Fenylefrinhydroklorid 5 % Negativt Positivt 

Oseltamivir Oseltamivir 2,2 µg/ml Negativt Positivt 

Renat mucinprotein Mucinprotein 2,5 mg/ml Negativt Positivt 

Rhinocort Budesonid (glukokortikoid) 5 % Negativt Positivt 

Saltlösning – nässpray Saltlösning 15 % Negativt Positivt 

Tobramycin Tobramycin 1,25 mg/ml Negativt Positivt 

Zanamivir Zanamivir 282,0 ng/ml Negativt Positivt 

Zicam Cold Remedy 
Galphimia glauca, Luffa 

operculata, Sabadilla 
5 % Negativt Positivt 

*Testning gjordes av tre i taget. 
 
Baserat på de data som genererats av denna studie korsreagerar eller stör inte organismer eller virus som 
testas med Sofia SARS Antigen FIA. 
 

HJÄLP 
För frågor om användningen av den här produkten eller för att anmäla ett produktfel kan du kontakta Quidels 
tekniska support på 1 800 874 1517 (inom USA) eller technicalsupport@quidel.com. Om du befinner dig 
utanför USA kan du kontakta din lokala återförsäljare på något av de center för teknisk support som anges 
nedan. Du kan också kontakta oss på quidel.com. 
 

Land Telefon E-postadress 

Europa, Mellanöstern och 
Afrika 

+353 (91) 412 474 (huvudnummer) 
0 1800 200441 (avgiftsfritt) 

emeatechnicalsupport@quidel.com  

Österrike +43 316 231239 

Belgien +32 2 793 0180 

Frankrike 0 (805) 371674 

Tyskland +49 (0) 7154 1593912 

Nederländerna 0 800 0224198 

Schweiz 0 800 554864 

Storbritannien 0 800 3688248 

Irland +353 91 412 474 

Italien +39 (800) 620 549 

Nordamerika, Asien-
Stillahavsområdet, Latinamerika 

858 552 1100 technicalsupport@quidel.com  

mailto:technicalsupport@quidel.com
mailto:emeatechnicalsupport@quidel.com
mailto:technicalsupport@quidel.com
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Land Telefon E-postadress 

Kanada 
437 266 1704 (huvudnummer) 
888 415 8764 (avgiftsfritt) 

technicalsupport@quidel.com 

Kina 
0400 920 9366 eller 
+86 021 3217 8300 

chinatechnicalservice@quidel.com  

 

IMMATERIELL EGENDOM 

Quidel och Sofia är registrerade varumärken som tillhör Quidel Corporation. Alla andra varumärken som ingår i 
detta dokument tillhör respektive ägare och dess användning här innebär inte sponsring eller godkännande av 
några produkter eller tjänster. 
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EU 
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Temperaturgräns  Endast för receptbelagd användning i USA 
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