Για in vitro διαγνωστική χρήση.
Μπορείτε να βρείτε ένα γλωσσάρι συμβόλων στην ιστοσελίδα quidel.com/glossary.

ΧΡΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ
Η ανάλυση Sofia 2 Flu + SARS Antigen FIA εφαρμόζει τεχνολογία ανοσοφθορισμού σε σχεδιασμό τύπου
«σάντουιτς» που χρησιμοποιείται με το όργανο Sofia 2. Η ανάλυση Sofia 2 Flu + SARS Antigen FIA προορίζεται
για την ταυτόχρονη ποιοτική ανίχνευση και διαφοροποίηση των αντιγόνων της πρωτεΐνης του
νουκλεοκαψιδίου από τον SARS‐CoV‐2, την influenza A και την influenza B σε δείγματα άμεσου ρινικού (NS)
επιχρίσματος από άτομα των οποίων ο πάροχος υγειονομικής περίθαλψης πιθανολογεί ότι έχουν
αναπνευστική ιογενή λοίμωξη συμβατή με COVID‐19, εντός των πρώτων πέντε ημερών από την εμφάνιση των
συμπτωμάτων. Τα κλινικά σημεία και συμπτώματα της αναπνευστικής ιογενούς λοίμωξης λόγω του SARS‐
CoV‐2 και της influenza (γρίπη) μπορεί να είναι παρόμοια.
Η εξέταση προορίζεται για χρήση κατά την ταυτόχρονη ταχεία in vitro ανίχνευση και διαφοροποίηση του
αντιγόνου της πρωτεΐνης του νουκλεοκαψιδίου του SARS‐CoV‐2, του ιού influenza A και του ιού influenza B,
αλλά όμως δεν διαφοροποιεί μεταξύ τους τούς ιούς SARS‐CoV και SARS‐CoV‐2 και δεν προορίζεται για την
ανίχνευση αντιγόνων της influenza C. Τα χαρακτηριστικά απόδοσης για την influenza A και B τεκμηριώθηκαν
από τον Φεβρουάριο έως τον Μάρτιο 2011 όταν οι ιοί influenza A/California/7/2009 (2009 H1N1),
A/Perth/16/2009 (H3N2) και B/Brisbane/60/2008 (Victoria‐Like) αποτελούσαν τους κύριους ιούς γρίπης που
κυκλοφορούσαν σύμφωνα με την Εβδομαδιαία Αναφορά Νοσηρότητας και Θνητότητας του CDC με τίτλο
«Ενημέρωση: Ενεργότητα της Influenza‐‐Ηνωμένες Πολιτείες, Περίοδος 2010‐2011 και Σύνθεση του εμβολίου
κατά της γρίπης 2011‐2012.» Τα χαρακτηριστικά απόδοσης μπορεί να ποικίλλουν έναντι άλλων ιών γρίπης
που εμφανίζονται. Εάν πιθανολογείται λοίμωξη από έναν νέο ιό γρίπης με βάση τα τρέχοντα κλινικά και
επιδημιολογικά κριτήρια διαλογής που συνιστώνται από τις δημόσιες υγειονομικές αρχές, τα δείγματα θα
πρέπει να συλλέγονται με τις κατάλληλες προφυλάξεις ελέγχου λοιμώξεων για τους νέους λοιμώδεις ιούς
γρίπης και να αποστέλλονται σε πολιτειακά ή τοπικά υγειονομικά κέντρα για εξέταση.
Τα αντιγόνα των ιών SARS‐CoV‐2, influenza A και influenza B γενικώς ανιχνεύονται σε δείγματα από το
ανώτερο αναπνευστικό, κατά τη διάρκεια της οξείας φάσης της λοίμωξης. Τα θετικά αποτελέσματα
υποδεικνύουν την παρουσία των αντιγόνων του ιού, αλλά είναι απαραίτητο να γίνεται κλινική συσχέτιση με
το ιστορικό του ασθενούς και άλλες διαγνωστικές πληροφορίες για τον προσδιορισμό της κατάστασης της
λοίμωξης.

Τα θετικά αποτελέσματα δεν αποκλείουν βακτηριακές λοιμώξεις ή συλλοίμωξη από άλλους ιούς. Ο
παράγοντας που ανιχνεύεται ενδέχεται να μην είναι η σαφής αιτία της νόσου.Τα εργαστήρια
απαιτείται να αναφέρουν όλα τα θετικά αποτελέσματα στις αρμόδιες αρχές δημόσιας υγείας.
Τα αρνητικά αποτελέσματα SARS‐CoV‐2 από ασθενείς που έχουν εμφανίσει συμπτώματα πέρα των πέντε
ημερών θα πρέπει να αντιμετωπίζονται ως πιθανολογούμενα και είναι δυνατό να πραγματοποιηθεί μοριακή
εξέταση για επιβεβαίωση, αν είναι απαραίτητο, για τη διαχείριση του ασθενούς. Τα αρνητικά αποτελέσματα
δεν αποκλείουν τον COVID‐19 και δεν θα πρέπει να χρησιμοποιούνται ως αποκλειστική βάση για τη λήψη
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αποφάσεων σχετικά με τη θεραπεία ή τη διαχείριση του ασθενούς, συμπεριλαμβανομένων των αποφάσεων
σχετικά με τον έλεγχο της λοίμωξης. Τα αρνητικά αποτελέσματα θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη
συνεκτιμώντας τις πρόσφατες εκθέσεις του ασθενούς, το ιστορικό και την παρουσία κλινικών σημείων και
συμπτωμάτων που συνάδουν με λοίμωξη από COVID‐19.
Η αρνητική εξέταση πιθανολογεί influenza A και B και συνιστάται να γίνεται επιβεβαίωση αυτών των
αποτελεσμάτων με μοριακή εξέταση για influenza A και Β που έχει λάβει έγκριση από ρυθμιστικό φορέα. Τα
αρνητικά αποτελέσματα δεν αποκλείουν τις λοιμώξεις από τον ιό της γρίπης και δεν θα πρέπει να
χρησιμοποιούνται ως αποκλειστική βάση για τη λήψη αποφάσεων σχετικά με τη θεραπεία ή την υπόλοιπη
διαχείριση του ασθενούς.
Η ανάλυση Sofia 2 Flu + SARS Antigen FIA προορίζεται για χρήση στο όργανο Sofia 2, αποκλειστικά και μόνο
από ιατρικούς επαγγελματίες ή εκπαιδευμένους χειριστές που διαθέτουν εμπειρία στη διενέργεια εξετάσεων
με το όργανο Sofia 2.

ΣΥΝΟΨΗ ΚΑΙ ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ
Οι ιοί της γρίπης αποτελούν αιτιολογικούς παράγοντες υψηλά μεταδοτικών, οξέων, ιογενών λοιμώξεων της
αναπνευστικής οδού.
Οι ιοί της γρίπης είναι ανοσολογικά ποικιλόμορφοι ιοί με μονόκλωνο RNA. Υπάρχουν τρεις τύποι ιών γρίπης:
A, B και C. Οι ιοί τύπου Α είναι οι πιο διαδεδομένοι και σχετίζονται με τις πιο σοβαρές επιδημίες. Οι ιοί τύπου
Β προκαλούν νόσο η οποία είναι γενικά ηπιότερη από αυτήν που προκαλεί ο τύπος Α. Οι ιοί τύπου C δεν
έχουν συσχετιστεί ποτέ με μεγάλη επιδημία ανθρώπινης νόσου. Τόσο οι ιοί τύπου Α όσο και οι ιοί τύπου Β
μπορούν να κυκλοφορούν ταυτόχρονα, όμως συνήθως ένας τύπος επικρατεί σε μια δεδομένη χρονική
περίοδο.1
Κάθε χρόνο στις Ηνωμένες Πολιτείες, το 5%‐20% του πληθυσμού κατά μέσο όρο προσβάλλεται από γρίπη.
Περισσότερα από 200.000 άτομα νοσηλεύονται από επιπλοκές της γρίπης και περίπου 36.000 πεθαίνουν από
αιτίες που σχετίζονται με τη γρίπη. Ορισμένα άτομα, όπως οι ενήλικες ηλικίας 65 ετών και άνω, τα μικρά
παιδιά και άτομα με συγκεκριμένα προβλήματα υγείας διατρέχουν υψηλό κίνδυνο να παρουσιάσουν
σοβαρές επιπλοκές της γρίπης.2
Ο SARS‐CoV‐2, ο οποίος είναι γνωστός και ως ιός της COVID‐19, εντοπίστηκε αρχικά στη Wuhan, της επαρχίας
Hubei στην Κίνα, τον Δεκέμβριο του 2019. Ο ιός αυτός, όπως και ο νέος κορωνοϊός SARS‐1 και MERS,
θεωρείται ότι προέρχεται από τις νυχτερίδες. Ωστόσο, ο SARS‐CoV‐2 μπορεί να είχε έναν ενδιάμεσο ξενιστή
όπως οι παγκολίνοι, οι χοίροι ή οι μοσχογαλές.3 Ο ΠΟΥ ανακήρυξε την COVID‐19 ως πανδημία στις 11
Μαρτίου 2020, ενώ η λοίμωξη στους ανθρώπους έχει εξαπλωθεί σε όλο τον κόσμο, με εκατοντάδες χιλιάδες
επιβεβαιωμένες λοιμώξεις και θανάτους.4
Ο διάμεσος χρόνος επώασης εκτιμάται ότι είναι 5,1 ημέρες, ενώ τα συμπτώματα αναμένεται να εμφανιστούν
εντός 12 ημερών από τη λοίμωξη.5 Τα συμπτώματα της COVID‐19 είναι παρόμοια με άλλες ιογενείς παθήσεις
του αναπνευστικού και περιλαμβάνουν πυρετό, βήχα και δύσπνοια.6

ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ
Η ανάλυση Sofia 2 Flu + SARS Antigen FIA εφαρμόζει τεχνολογία ανοσοφθορισμού σε σχεδιασμό τύπου
«σάντουιτς» που χρησιμοποιείται με το όργανο Sofia 2 για την ανίχνευση της πρωτεΐνης του
νουκλεοκαψιδίου από την influenza A, την influenza B και τον SARS‐CoV‐2. Η εξέταση αυτή επιτρέπει την
ανίχνευση του SARS‐CoV και του SARS‐CoV‐2. Η εξέταση ανιχνεύει, αλλά δεν κάνει διάκριση μεταξύ των δύο
ιών.
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Το δείγμα ασθενούς τοποθετείται στο σωληνάριο αντιδραστηρίου, όπου τα σωματίδια του ιού στο δείγμα
διασπώνται και εκτίθενται οι εσωτερικές νουκλεοπρωτεΐνες του ιού. Μετά τη διάσπαση, το δείγμα διανέμεται
στην υποδοχή δείγματος της κασέτας εξέτασης. Από την υποδοχή δείγματος, το δείγμα μετακινείται διαμέσου
μιας ταινίας εξέτασης που περιέχει διάφορα μοναδικά χημικά συστατικά. Εάν υπάρχει αντιγόνο του ιού
Influenza A, Influenza B, SARS‐CoV ή SARS‐CoV‐2, θα παγιδευτεί σε μια συγκεκριμένη θέση.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Ανάλογα με την επιλογή του χρήστη, η κασέτα εξέτασης τοποθετείται μέσα στο όργανο Sofia 2
για αυτόματη χρονομετρημένη επεξεργασία (λειτουργία ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ) ή τοποθετείται στον πάγκο
εργασίας για μη αυτόματη χρονομετρημένη επεξεργασία και έπειτα τοποθετείται στο όργανο Sofia 2 για
σάρωση (λειτουργία ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΤΩΡΑ).
Το όργανο Sofia 2 θα σαρώσει την ταινία εξέτασης και θα μετρήσει το σήμα φθορισμού με την επεξεργασία
των αποτελεσμάτων χρησιμοποιώντας αλγόριθμους ειδικούς για τη μέθοδο. Το όργανο Sofia 2 θα προβάλλει
στην οθόνη τα αποτελέσματα της εξέτασης (αρνητικό, θετικό ή μη έγκυρο).

ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΥΛΙΚΑ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ
Κιτ 25 εξετάσεων:
 Κασέτες εξέτασης σε μεμονωμένη συσκευασία (25): μονοκλωνικά αντισώματα ποντικού κατά της
influenza A και της influenza B, μονοκλωνικά αντισώματα κατά του SARS
 Σωληνάρια αντιδραστηρίων (25): Λυοφιλοποιημένο ρυθμιστικό διάλυμα με απορρυπαντικά και
αναγωγικούς παράγοντες
 Διάλυμα αντιδραστηρίου (25): Αμπούλες με αλατούχο διάλυμα
 Στείροι ρινικοί στυλεοί (SKU # 20380) (25)
 Μικρές, διαφανείς πιπέτες σταθερού όγκου 120 µL (25)
 Στυλεός θετικού μάρτυρα Flu + SARS (1): Ο στυλεός είναι επικαλυμμένος με μη λοιμώδη
ανασυνδυασμένα αντιγόνα influenza A, influenza B και SARS
 Αρνητικός στυλεός ελέγχου (1): Ο στυλεός είναι επικαλυμμένος με μη λοιμώδες αντιγόνο Στρεπτόκοκκου
C αδρανοποιημένο με θερμότητα
 Ένθετο συσκευασίας (1)
 Οδηγίες ταχείας αναφοράς (1)
 Κάρτα QC (βρίσκεται στο κουτί του κιτ)

ΥΛΙΚΑ ΠΟΥ ΔΕΝ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΟ ΚΙΤ






Χρονόμετρο ή ρολόι
Όργανο Sofia 2
Κασέτα βαθμονόμησης (παρέχεται με το όργανο Sofia 2)
Σωληνάριο ξηρής μεταφοράς (SKU # 20385) (25). Φυλάσσετε σε θερμοκρασία δωματίου.
Σετ στυλεού ελέγχου Sofia 2 Flu + SARS για πρόσθετο έλεγχο ποιότητας (20391)

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ





Για in vitro διαγνωστική χρήση.
Χρήση μόνο με ιατρική συνταγή.
Η εξέταση αυτή προορίζεται για χρήση αποκλειστικά με το όργανο Sofia 2.
Η εξέταση αυτή έχει λάβει έγκριση για την ανίχνευση και τη διαφοροποίηση των πρωτεϊνών από τους
ιούς SARS‐CoV‐2, influenza και όχι από οποιονδήποτε άλλο ιό ή παθογόνο
 Η ανάλυση Sofia 2 Flu + SARS FIA προορίζεται για χρήση με άμεσα ρινικά επιχρίσματα και δεν είναι
πιστοποιημένη για χρήση με μέσα μεταφοράς ιών.
 Μη χρησιμοποιείτε το περιεχόμενο του κιτ μετά την παρέλευση της ημερομηνίας λήξης που αναγράφεται
στο εξωτερικού του κουτιού.
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 Εφαρμόζετε τις κατάλληλες προφυλάξεις κατά τη συλλογή, τον χειρισμό, τη φύλαξη και την απόρριψη
των δειγμάτων των ασθενών και του χρησιμοποιημένου περιεχομένου του κιτ.
 Κατά τον χειρισμό δειγμάτων ασθενών συνιστάται η χρήση γαντιών νιτριλίου, λάτεξ (ή ισοδύναμου).
 Μην επαναχρησιμοποιείτε χρησιμοποιημένη κασέτα εξέτασης, πιπέτες σταθερού όγκου, σωληνάρια
αντιδραστηρίων, διαλύματα ή στυλεούς ελέγχου.
 Ο χρήστης δεν θα πρέπει ποτέ να ανοίγει τη θήκη από αλουμίνιο της κασέτας εξέτασης και να την εκθέτει
στο εξωτερικό περιβάλλον, παρά μόνο όταν η κασέτα εξέτασης είναι έτοιμη για άμεση χρήση.
 Απορρίψτε και μη χρησιμοποιείτε μια κασέτα εξέτασης ή υλικό που έχει υποστεί ζημιά ή έχει πέσει στο
έδαφος.
 Το διάλυμα αντιδραστηρίου περιέχει αλατούχο διάλυμα (αλατούχο ορό). Εάν το διάλυμα έρθει σε επαφή
με το δέρμα ή τα μάτια, εκπλύνεται με άφθονο νερό.
 Για να λάβετε ακριβή αποτελέσματα, πρέπει να τηρείτε τις οδηγίες του ενθέτου συσκευασίας.
 Μεταξύ των χρήσεων, η κασέτα βαθμονόμησης πρέπει να φυλάσσεται στην παρεχόμενη θήκη
αποθήκευσης.
 Η ανεπαρκής ή η μη κατάλληλη συλλογή, φύλαξη και μεταφορά του δείγματος ενδέχεται να παρέχει
ψευδή αποτελέσματα της εξέτασης.
 Για τις διαδικασίες συλλογής και χειρισμού του δείγματος απαιτείται ειδική εκπαίδευση και οδηγίες.
 Κατά τη λήψη ενός δείγματος ρινικού επιχρίσματος, χρησιμοποιήστε τον ρινικό στυλεό που παρέχεται με
το κιτ.
 Χρησιμοποιήστε την κατάλληλη πιπέτα σταθερού όγκου σύμφωνα με τις διαδικασίες της εξέτασης.
 Μην εκχύετε το δείγμα από το σωληνάριο αντιδραστηρίου στην υποδοχή δείγματος της κασέτας
εξέτασης. Για την προσθήκη του δείγματος στην κασέτα εξέτασης, χρησιμοποιήστε την παρεχόμενη
μικρή, διαφανή πιπέτα σταθερού όγκου 120 µL.
 Για να λάβετε ακριβή αποτελέσματα, μη χρησιμοποιείτε δείγματα που είναι οπτικώς αιματηρά ή
εμφανώς παχύρρευστα.
 Μη γράφετε στον γραμμωτό κώδικα της κασέτας εξέτασης. Αυτός χρησιμοποιείται από το όργανο Sofia 2
για την αναγνώριση του τύπου της εξέτασης που διενεργείται και για την αναγνώριση της συγκεκριμένης
κασέτας εξέτασης, ώστε να αποτρέπεται μια δεύτερη ανάγνωση της κασέτας εξέτασης από το ίδιο όργανο
Sofia 2.
 Εάν πιθανολογείται λοίμωξη από έναν νέο ιό της γρίπης Α με βάση τα τρέχοντα κλινικά και
επιδημιολογικά κριτήρια διαλογής που συνιστώνται από τις δημόσιες υγειονομικές αρχές, τα δείγματα θα
πρέπει να συλλέγονται με τις κατάλληλες προφυλάξεις ελέγχου λοιμώξεων για τους νέους λοιμώδεις ιούς
γρίπης και να αποστέλλονται σε πολιτειακά ή τοπικά υγειονομικά κέντρα για εξέταση. Δεν θα πρέπει να
επιχειρείται καλλιέργεια ιών σε αυτές τις περιπτώσεις, εκτός και εάν είναι διαθέσιμη εγκατάσταση
επιπέδου BSL 3+ για την παραλαβή και την καλλιέργεια των δειγμάτων.
 Παρότι η εξέταση αυτή έχει καταδειχθεί ότι ανιχνεύει καλλιεργημένους ιούς της γρίπης των πτηνών,
περιλαμβανομένου του ιού της γρίπης των πτηνών Influenza A υποτύπος H5N1, δεν είναι γνωστά τα
χαρακτηριστικά απόδοσης της εξέτασης αυτής σε δείγματα από ανθρώπους με λοίμωξη από Η5Ν1 ή
άλλους ιούς της γρίπης των πτηνών.
 Καθώς το αντιδραστήριο ανίχνευσης είναι μια φθορίζουσα ένωση, δεν σχηματίζονται ορατά
αποτελέσματα στην ταινία εξέτασης. Για την ερμηνεία των αποτελεσμάτων πρέπει να χρησιμοποιηθεί το
όργανο Sofia 2.
 Για να λάβετε ακριβή αποτελέσματα, δεν θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί ανοικτή και εκτεθειμένη κασέτα
εξέτασης σε καλύπτρα με στρωματική ροή ή σε χώρο με έντονο αερισμό.
 Η εξέταση θα πρέπει να διενεργείται σε χώρο με επαρκή αερισμό.
 Απορρίψτε τους περιέκτες και το μη χρησιμοποιημένο περιεχόμενο σύμφωνα με τις Ομοσπονδιακές,
Πολιτειακές και τοπικές ρυθμιστικές απαιτήσεις.
 Κατά τον χειρισμό του περιεχομένου αυτού του κιτ φοράτε κατάλληλο προστατευτικό ρουχισμό, γάντια
και προστατευτικά προσώπου/ματιών.
 Πλένετε τα χέρια σας σχολαστικά μετά τον χειρισμό.
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 Για πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με τα σύμβολα κινδύνου, την ασφάλεια, τον χειρισμό και την
απόρριψη των συστατικών που περιέχονται σε αυτό το κιτ, ανατρέξτε στο Φύλλο Δεδομένων Ασφάλειας
(Safety Data Sheet, SDS), το οποίο μπορείτε να βρείτε στη διαδικτυακή τοποθεσία quidel.com.

ΦΥΛΑΞΗ ΚΑΙ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΚΙΤ
Φυλάσσετε το κιτ σε θερμοκρασία δωματίου, 15 °C έως 30 °C (59 °F έως 86 °F), μακριά από άμεσο ηλιακό
φως. Το περιεχόμενο του κιτ είναι σταθερό έως την ημερομηνία λήξης που αναγράφεται στο εξωτερικό κουτί.
Μην καταψύχετε.

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ
Υπάρχουν τρεις τύποι ελέγχου ποιότητας για το όργανο Sofia 2 και την κασέτα εξέτασης: η διαδικασία
ελέγχου βαθμονόμησης του Sofia 2, οι ενσωματωμένες λειτουργίες ελέγχου κατά τη διαδικασία και οι
εξωτερικοί έλεγχοι.

Διαδικασία ελέγχου βαθμονόμησης του Sofia 2
Η διαδικασία ελέγχου βαθμονόμησης θα πρέπει να διενεργείται κάθε 30 ημέρες. Το όργανο Sofia 2 μπορεί να
ρυθμιστεί ώστε να υπενθυμίζει στον χρήστη να ολοκληρώσει τη διαδικασία ελέγχου βαθμονόμησης.
Ο έλεγχος βαθμονόμησης είναι μια απαιτούμενη λειτουργία κατά την οποία ελέγχονται τα οπτικά μέρη του
οργάνου Sofia 2 και τα συστήματα υπολογισμού χρησιμοποιώντας μια ειδική κασέτα βαθμονόμησης. Η
κασέτα βαθμονόμησης παρέχεται με το Sofia 2. Ανατρέξτε στο εγχειρίδιο χρήσης του Sofia 2 για λεπτομέρειες
σχετικά με τη διαδικασία ελέγχου βαθμονόμησης.
Σημαντικό: Βεβαιωθείτε ότι μεταξύ των χρήσεων, η κασέτα βαθμονόμησης φυλάσσεται στην παρεχόμενη
θήκη αποθήκευσης, ώστε να προστατεύεται από την έκθεση σε φως.
1. Για να ελέγξετε τη βαθμονόμηση του Sofia 2,
επιλέξτε «Εκτέλεση βαθμονόμησης» από το Main
Menu.

2. Ακολουθώντας τις οδηγίες, εισάγετε την κασέτα
βαθμονόμησης στο Sofia 2 και κλείστε το συρτάρι.
Το Sofia 2 διενεργεί αυτόματα τον έλεγχο
βαθμονόμησης εντός ενός λεπτού, χωρίς να
απαιτείται παρέμβαση από τον χρήστη.

Το Sofia 2 υποδεικνύει την ολοκλήρωση του ελέγχου
βαθμονόμησης. Επιλέξτε
για να επιστρέψετε στην
οθόνη Εκτέλεση εξέτασης.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Εάν ο έλεγχος βαθμονόμησης δεν είναι επιτυχής, ενημερώστε τον υπεύθυνο στο κέντρο ή
επικοινωνήστε με το τμήμα Τεχνικής Υποστήριξης της Quidel ή με τον τοπικό διανομέα.
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Ενσωματωμένοι έλεγχοι κατά τη διαδικασία
Το Sofia 2 Flu + SARS Antigen FIA περιέχει μια ενσωματωμένη λειτουργία ελέγχου κατά τη διαδικασία. Κάθε
φορά που εκτελείται μια εξέταση στο Sofia 2, η ζώνη ελέγχου κατά τη διαδικασία σαρώνεται από το Sofia 2
και το αποτέλεσμα προβάλλεται στην οθόνη του Sofia 2.
Η σύσταση του κατασκευαστή για τον καθημερινό έλεγχο είναι να τεκμηριώνονται τα αποτελέσματα αυτών
των ενσωματωμένων ελέγχων κατά τη διαδικασία για το πρώτο δείγμα που εξετάζεται κάθε ημέρα. Η
τεκμηρίωση αυτή καταγράφεται αυτόματα στο μητρώο του Sofia 2 με κάθε αποτέλεσμα εξέτασης.
Ένα έγκυρο αποτέλεσμα που λαμβάνεται από τον έλεγχο κατά τη διαδικασία υποδηλώνει ότι η εξέταση
εξελίχθηκε σωστά και ότι
διατηρήθηκε η λειτουργική ακεραιότητα της κασέτας εξέτασης. Ο έλεγχος κατά τη διαδικασία ερμηνεύεται
από το Sofia 2 εφόσον η κασέτα εξέτασης έχει υποβληθεί σε επεξεργασία επί 15 λεπτά. Εάν η εξέταση δεν
εξελίσσεται σωστά, το Sofia 2 θα υποδείξει ότι το αποτέλεσμα είναι μη έγκυρο. Σε αυτή την περίπτωση,
εξετάστε τη διαδικασία και επαναλάβετε την εξέταση με ένα νέο δείγμα ασθενούς και μια νέα κασέτα
εξέτασης.

Για παράδειγμα: Η οθόνη αυτή εμφανίζει
ένα μη έγκυρο αποτέλεσμα στο Sofia 2.

Εξωτερικός έλεγχος ποιότητας
Μπορούν επίσης να χρησιμοποιηθούν εξωτερικοί έλεγχοι για να καταδείξουν ότι η απόδοση των
αντιδραστηρίων και της διαδικασίας του προσδιορισμού είναι η κατάλληλη.
Η Quidel συνιστά την ανάλυση των εξωτερικών θετικών και αρνητικών μαρτύρων:
 μία φορά για κάθε μη εκπαιδευμένο χειριστή
 μία φορά για κάθε νέα αποστολή κιτ ‐ υπό την προϋπόθεση ότι εξετάζεται κάθε μία διαφορετική
παρτίδα που παραλαμβάνεται με την αποστολή
 όπως κρίνεται περαιτέρω απαραίτητο από τις εσωτερικές διαδικασίες ελέγχου ποιότητας και
σύμφωνα με τους τοπικούς, Πολιτειακούς και Ομοσπονδιακούς κανονισμούς ή τις απαιτήσεις
πιστοποίησης.
Ο χρήστης πρέπει αρχικά να επιλέξει «Εκτέλεση ελέγχου ποιότητας» στο Main Menu του Sofia 2 και έπειτα,
όταν ειδοποιηθεί, να εκτελέσει σάρωση της κάρτας QC (βρίσκεται στο κουτί του κιτ). Αυτή η κάρτα παρέχει
πληροφορίες που είναι ειδικές για την παρτίδα του κιτ, περιλαμβανομένου του αριθμού παρτίδας και της
ημερομηνίας λήξης.
Ο χρήστης θα επιλέξει την επιθυμητή λειτουργία (ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ή ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΤΩΡΑ) και έπειτα θα
αναλύσει τους στυλεούς με τους εξωτερικούς μάρτυρες.
Οι εξωτερικοί στυλεοί θετικού και αρνητικού μάρτυρα παρέχονται με το κιτ και θα πρέπει να εξετάζονται
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χρησιμοποιώντας τη διαδικασία εξέτασης στυλεού που παρέχεται σε αυτό το Ένθετο συσκευασίας ή στις
οδηγίες γρήγορης αναφοράς. Ο στυλεός θετικού μάρτυρα Flu + SARS περιέχει αντιγόνο από influenza A,
influenza B και SARS. Ο στυλεός θετικού μάρτυρα πρέπει να αναλυθεί πρώτος και στη συνέχεια ο στυλεός
αρνητικού μάρτυρα.
Όταν η εκτέλεση ελέγχου ποιότητας ολοκληρωθεί, κάθε αποτέλεσμα θα εμφανίζεται ως
για τον θετικό και τον αρνητικό μάρτυρα.

ή

στο Sofia 2,

Μην εκτελείτε εξετάσεις ασθενών και μην αναφέρετε αποτελέσματα εξετάσεων ασθενών εάν κάποιο από τα
αποτελέσματα της εξέτασης ελέγχου ποιότητας έχει αποτύχει. Επαναλάβετε την εξέταση ή επικοινωνήστε με
το τμήμα Τεχνικής Υποστήριξης της Quidel πριν από την εξέταση δειγμάτων ασθενών.
Εάν αποτύχει τόσο ο θετικός όσο και ο αρνητικός μάρτυρας, επαναλάβετε άλλη μια φορά την εξέταση με
έναν νέο θετικό και αρνητικό μάρτυρα. Εάν αποτύχει μόνο ένας μάρτυρας, ο χρήστης έχει την επιλογή να
επαναλάβει και τον θετικό και τον αρνητικό μάρτυρα 'Η να επαναλάβει μόνο τον μάρτυρα που απέτυχε. Ο
χρήστης μπορεί να επιλέξει
στην οθόνη του Sofia 2 για να παραλείψει την εξέταση του μάρτυρα που ήταν
προηγουμένως επιτυχής. Τα αποτελέσματα του ελέγχου ποιότητας θα εμφανίζουν τώρα μια εξέταση
μάρτυρα που έχει παραλειφθεί ως στο Sofia 2.
Μπορείτε να λάβετε ξεχωριστά πρόσθετους στυλεούς εξωτερικού μάρτυρα κατόπιν επικοινωνίας με το τμήμα
Εξυπηρέτησης πελατών της Quidel.

ΣΥΛΛΟΓΗ ΚΑΙ ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ
ΣΥΛΛΟΓΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ
Δείγμα ρινικού επιχρίσματος
Χρησιμοποιήστε τον ρινικό στυλεό που παρέχεται με το κιτ.
Πριν από τη λήψη με τον ρινικό στυλεό, ο ασθενής θα πρέπει να λάβει οδηγίες να φυσήξει τη μύτη του. Για να
συλλέξετε ένα δείγμα ρινικού επιχρίσματος, εισάγετε προσεκτικά τον στυλεό (παρέχεται με το κιτ) στον
ρώθωνα ο οποίος εμφανίζει τις περισσότερες εκκρίσεις με οπτικό έλεγχο. Περιστρέφοντας απαλά, σπρώξτε
τον στυλεό έως ότου συναντήσετε αντίσταση στο επίπεδο των κογχών (λιγότερο από cm εντός του ρώθωνος).
Περιστρέψτε αρκετές φορές τον στυλεό επάνω στο ρινικό τοίχωμα και έπειτα αφαιρέστε τον από τον
ρώθωνα.

ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΦΥΛΑΞΗ ΤΟΥ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ
Τα δείγματα θα πρέπει να εξετάζονται όσο το δυνατό συντομότερα μετά τη συλλογή. Με βάση τα δεδομένα
που παρήχθησαν με το SARS Antigen FIA, τα ρινικά επιχρίσματα είναι σταθερά για έως 48 ώρες σε
θερμοκρασία δωματίου ή σε θερμοκρασία 2 °C έως 8 °C σε καθαρό, ξηρό σωληνάριο μεταφοράς.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΗΣ
Όλα τα κλινικά δείγματα πρέπει να βρίσκονται σε θερμοκρασία δωματίου πριν από την έναρξη του
προσδιορισμού.
Ημερομηνία λήξης: Πριν από τη χρήση, ελέγχετε την ημερομηνία λήξης επάνω σε κάθε μεμονωμένη
συσκευασία εξέτασης ή στο εξωτερικό κουτί. Μη χρησιμοποιείτε καμία εξέταση, εάν έχει παρέλθει η
ημερομηνία λήξης που αναφέρεται στην ετικέτα της.
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Διαδικασία εξέτασης επιχρίσματος (ρινικού)

Διανείμετε
αργά

1. Βεβαιωθείτε ότι το Sofia 2 έχει οριστεί στην επιθυμητή λειτουργία:
Περιστρέψτε
ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ή ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΤΩΡΑ.Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε για αφαίρεση
στην ενότητα
Σωληνάριο
«Χρήση του Sofia 2».
αντιδραστ
ί
Διάλυμα
αντιδραστηρίω
ν στο πουάρ

2. Διανέμετε όλο το διάλυμα αντιδραστηρίου μέσα στο σωληνάριο αντιδραστηρίου.
Περιδινήστε
το σωληνάριο αντιδραστηρίου για να διαλύσετε το περιεχόμενό του.

3. Τοποθετήστε το δείγμα επιχρίσματος του ασθενούς στο σωληνάριο
αντιδραστηρίου. Κυλήστε τον στυλεό τουλάχιστον 3 φορές, ενώ πιέζετε την
κεφαλή στον πυθμένα και στην πλευρά του σωληναρίου αντιδραστηρίου.

Αφήστε το επίχρισμα στο σωληνάριο αντιδραστηρίου επί 1 λεπτό.

4. Κυλήστε την κεφαλή του στυλεού στο εσωτερικό του σωληναρίου
αντιδραστηρίου καθώς τον αφαιρείτε. Απορρίψτε τον χρησιμοποιημένο στυλεό
στα βιολογικώς επικίνδυνα απορρίμματα.

5. Πληρώστε την παρεχόμενη μικρή, διαφανή πιπέτα σταθερού όγκου 120 µL με
δείγμα ασθενούς από το σωληνάριο αντιδραστηρίου.
Για να πληρώσετε την πιπέτα σταθερού όγκου με το δείγμα ασθενούς:
a) Συμπιέστε ΣΤΑΘΕΡΑ το πουάρ στο επάνω μέρος.
b) Εξακολουθώντας να συμπιέζετε, τοποθετήστε το άκρο της πιπέτας
μέσα στο δείγμα ασθενούς.
c) Διατηρώντας το άκρο της πιπέτας μέσα στο δείγμα ασθενούς,
απελευθερώστε αργά την πίεση στο πουάρ για να γίνει πλήρωση της
πιπέτας.

Συμπιέστε
εδώ
Πιπέτα
120 µL

Υπερχείλιση

Δείγμα
ασθενούς
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6. Συμπιέστε σταθερά το πουάρ στο επάνω μέρος για να εκκενωθεί το περιεχόμενο
της μικρής, διαφανούς πιπέτας σταθερού όγκου 120 µL στην υποδοχή δείγματος
της κασέτας εξέτασης. Η περίσσεια υγρού που παραμένει στο πουάρ
υπερχείλισης θα πρέπει να παραμείνει εκεί.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η πιπέτες σταθερού όγκου έχουν σχεδιαστεί για τη συλλογή
και τη διανομή της σωστής ποσότητας υγρού δείγματος. Απορρίψτε την
πιπέτα στα βιολογικώς επικίνδυνα απορρίμματα.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Μην εκχύετε δείγμα από το σωληνάριο αντιδραστηρίου.
Χρησιμοποιείτε την παρεχόμενη μικρή, διαφανή πιπέτα σταθερού
όγκου 120 µL.

Υποδοχή
δείγματος

7. Προχωρήστε σύντομα στην επόμενη ενότητα, «Χρήση του Sofia 2» για να
ολοκληρώσετε την εξέταση.

ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ SOFIA 2
Λειτουργίες ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ/ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΤΩΡΑ
Ανατρέξτε στο Εγχειρίδιο χρήσης του Sofia 2 για οδηγίες λειτουργίας.
Το Sofia 2 μπορεί να ρυθμιστεί σε δύο διαφορετικές λειτουργίες (ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ και ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΤΩΡΑ). Οι
διαδικασίες για κάθε λειτουργία περιγράφονται παρακάτω.

Λειτουργία ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗΣ
Στη λειτουργία ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗΣ, ο χρήστης εισάγει άμεσα την κασέτα εξέτασης στο Sofia 2. Το όργανο Sofia 2
σαρώνει την κασέτα εξέτασης περιοδικά κατά τη διάρκεια του χρόνου ανάπτυξης της εξέτασης. Τα θετικά και
τα αρνητικά αποτελέσματα της εξέτασης θα προβάλλονται σε 15 λεπτά.

Λειτουργία ΑΝΑΓΝΩΣΗΣ ΤΩΡΑ
Εξαιρετικά σημαντικό: Αφήστε την εξέταση να αναπτυχθεί για το ΠΛΗΡΕΣ ΔΙΑΣΤΗΜΑ των 15 λεπτών, ΠΡΟΤΟΥ
την τοποθετήσετε στο Sofia 2.
Ο χρήστης πρέπει πρώτα να τοποθετήσει την κασέτα εξέτασης επάνω στον πάγκο εργασίας επί 15 λεπτά (όχι
τοποθετημένη στο Sofia 2) και να χρονομετρήσει μη αυτόματα αυτό το βήμα επεξεργασίας. Στη συνέχεια, ο
χρήστης εισάγει την κασέτα εξέτασης στο Sofia 2. Στη λειτουργία ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΤΩΡΑ, το Sofia 2 σαρώνει και
εμφανίζει το αποτέλεσμα της εξέτασης σε 1 λεπτό

Προειδοποίηση: Τα αποτελέσματα δεν πρέπει να ερμηνεύονται αφού περάσουν 30 λεπτά από τον
ενοφθαλμισμό. Η χρήση του Sofia 2 μετά την παρέλευση αυτού του διαστήματος ενδέχεται να
προκαλέσει ψευδή αποτελέσματα.
Εξαιρετικά σημαντικό: Ο χρήστης δεν θα πρέπει ποτέ να ανοίγει τη θήκη από αλουμίνιο εκθέτοντας την
κασέτα εξέτασης στο εξωτερικό περιβάλλον, παρά μόνο όταν η κασέτα εξέτασης είναι έτοιμη για άμεση
χρήση.

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΜΕ ΤΟ SOFIA 2
1. Εισάγετε το αναγνωριστικό χρήστη χρησιμοποιώντας τον ενσωματωμένο σαρωτή γραμμωτού κώδικα ή
εισάγετε τα δεδομένα μη αυτόματα, χρησιμοποιώντας το πληκτρολόγιο της οθόνης.
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ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Εάν κατά λάθος σαρώσετε εσφαλμένο γραμμωτό κώδικα, επιλέξτε ξανά το πεδίο για να το
επισημάνετε. Στη συνέχεια, σαρώστε ξανά χρησιμοποιώντας τον σωστό γραμμωτό κώδικα και ο
προηγούμενος θα αντικατασταθεί με τον σωστό γραμμωτό κώδικα.

2. Εισάγετε το αναγνωριστικό ασθενούς και τον αρ. παραγγελίας, εάν εφαρμόζεται, χρησιμοποιώντας τον
σαρωτή γραμμωτού κώδικα ή εισάγετε τα δεδομένα μη αυτόματα, χρησιμοποιώντας το πληκτρολόγιο της
οθόνης.

3. Βεβαιωθείτε ότι έχει επιλεχθεί η σωστή λειτουργία ανάπτυξης, ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ή ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΤΩΡΑ.
Πατήστε και ανοίξτε το συρτάρι του Sofia 2.
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4. Εισάγετε την προετοιμασμένη κασέτα εξέτασης στο συρτάρι του Sofia 2 και κλείστε το συρτάρι.

5. Το Sofia 2 θα εκκινηθεί αυτόματα και θα εμφανίσει την πρόοδο της εξέτασης, όπως φαίνεται στο
παρακάτω παράδειγμα. Στη λειτουργία ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗΣ, τα αποτελέσματα της εξέτασης θα εμφανιστούν
στην οθόνη σε 15 λεπτά. Στη λειτουργία ΑΝΑΓΝΩΣΗΣ ΤΩΡΑ, τα αποτελέσματα της εξέτασης θα
εμφανιστούν στην οθόνη εντός 1 λεπτού. Ανατρέξτε στην ενότητα Ερμηνεία αποτελεσμάτων του Sofia 2.

Για παράδειγμα: Η οθόνη αυτή εμφανίζει ότι
για την εξέταση στη λειτουργία ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ
υπολείπονται 12 λεπτά και 34 δευτερόλεπτα.
Το Sofia 2 θα αναγνώσει και θα προβάλλει τα
αποτελέσματα σε 15 λεπτά.

ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ SOFIA 2
Όταν ολοκληρωθεί η εξέταση, τα αποτελέσματα θα εμφανιστούν στην οθόνη του Sofia 2. Οι γραμμές της
εξέτασης, οι οποίες είναι φθορίζουσες, δεν είναι ορατές με γυμνό οφθαλμό.
Η οθόνη του Sofia 2 θα εμφανίσει τα αποτελέσματα του ελέγχου κατά τη διαδικασία ως ή και θα
παρέχει ξεχωριστά ένα αποτέλεσμα ή για την influenza A, influenza B και τον SARS. Εάν ο έλεγχος κατά
τη διαδικασία είναι , επαναλάβετε την εξέταση με ένα νέο δείγμα ασθενούς και νέα κασέτα εξέτασης. Εάν
υπάρχει συνδεδεμένος εκτυπωτής, τα αποτελέσματα μπορούν να εκτυπωθούν μη αυτόματα, επιλέγοντας το
εικονίδιο εκτύπωσης ενώ τα αποτελέσματα της εξέτασης εμφανίζονται στην οθόνη.
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Θετικά αποτελέσματα:

Για παράδειγμα: Η οθόνη αυτή
εμφανίζει ένα έγκυρο θετικό
αποτέλεσμα για την influenza A.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Ένα θετικό αποτέλεσμα δεν
αποκλείει τις συλλοιμώξεις από άλλα
παθογόνα.

Για παράδειγμα: Η οθόνη αυτή
εμφανίζει ένα έγκυρο θετικό
αποτέλεσμα για την influenza Β.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Ένα θετικό αποτέλεσμα δεν
αποκλείει τις συλλοιμώξεις από άλλα
παθογόνα.

Για παράδειγμα: Η οθόνη αυτή
εμφανίζει ένα έγκυρο θετικό
αποτέλεσμα για τον SARS.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Ένα θετικό αποτέλεσμα δεν
αποκλείει τις συλλοιμώξεις από άλλα
παθογόνα.

Για παράδειγμα: Η οθόνη αυτή
εμφανίζει ένα έγκυρο θετικό
αποτέλεσμα για την influenza A και τον
SARS.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Ένα θετικό αποτέλεσμα δεν
αποκλείει τις συλλοιμώξεις από άλλα
παθογόνα.
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Για παράδειγμα: Η οθόνη αυτή
εμφανίζει ένα έγκυρο θετικό
αποτέλεσμα για την influenza Β και τον
SARS.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Ένα θετικό αποτέλεσμα δεν
αποκλείει τις συλλοιμώξεις από άλλα
παθογόνα.
Αρνητικά αποτελέσματα:

Για παράδειγμα: Η οθόνη αυτή
εμφανίζει ένα έγκυρο αρνητικό
αποτέλεσμα για την influenza A, την
influenza B και τον SARS.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Ένα αρνητικό αποτέλεσμα
δεν αποκλείει τη λοίμωξη.

Μη έγκυρα αποτελέσματα:

Για παράδειγμα: Η οθόνη αυτή
εμφανίζει ένα μη έγκυρο
αποτέλεσμα.
Μη έγκυρο αποτέλεσμα: Εάν η
εξέταση είναι μη έγκυρη, θα πρέπει να
διενεργηθεί μια νέα εξέταση με ένα
έ δ ί
θ ύ
έ

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ
 Το περιεχόμενο αυτού του κιτ χρησιμοποιείται για την ποιοτική ανίχνευση αντιγόνων της influenza A, της
influenza B και του SARS απευθείας από ρινικό επίχρισμα.
 Με την εξέταση αυτή δεν θα πρέπει να χρησιμοποιούνται μέσα μεταφοράς ιών (Viral Transport Media,
VTM), καθώς ενδέχεται να προκαλέσουν ψευδή αποτελέσματα.
 Η εξέταση αυτή ανιχνεύει τόσο τα βιώσιμα (ζωντανά), όσο και τα μη βιώσιμα influenza A, influenza B,
SARS‐CoV και SARS‐CoV‐2. Η απόδοση της εξέτασης εξαρτάται από την ποσότητα του ιού (αντιγόνου) στο
δείγμα και μπορεί να σχετίζεται ή να μη σχετίζεται με τα αποτελέσματα της καλλιέργειας του ιού που
διενεργείται στο ίδιο δείγμα.
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 Αρνητικό αποτέλεσμα εξέτασης μπορεί να προκύψει εάν το επίπεδο του αντιγόνου στο δείγμα βρίσκεται
κάτω από το όριο ανίχνευσης της εξέτασης ή εάν η συλλογή ή η μεταφορά του δείγματος διενεργήθηκε
με εσφαλμένο τρόπο.
 Σε περίπτωση μη τήρησης της διαδικασίας εξέτασης ενδέχεται να επηρεαστεί αρνητικά η απόδοση της
εξέτασης ή/και να καταστεί μη έγκυρο το αποτέλεσμα της εξέτασης.
 Τα αποτελέσματα των εξετάσεων πρέπει να αξιολογούνται σε συνδυασμό με άλλα κλινικά δεδομένα που
έχει στη διάθεσή του ο ιατρός.
 Τα θετικά αποτελέσματα της εξέτασης δεν αποκλείουν τις συλλοιμώξεις από άλλα παθογόνα.
 Τα θετικά αποτελέσματα της εξέτασης δεν κάνουν διάκριση μεταξύ του SARS‐CoV και του SARS‐CoV‐2.
 Τα θετικά αποτελέσματα της εξέτασης δεν ταυτοποιούν συγκεκριμένους υποτύπους του ιού influenza A.
 Τα αρνητικά αποτελέσματα της εξέτασης δεν προορίζονται για να αποκλείσουν άλλες λοιμώξεις από ιούς
εκτός της influenza ή του SARS ή από βακτήρια.
 Τα αρνητικά αποτελέσματα από ασθενείς με COVID‐19 που έχουν εμφανίσει συμπτώματα πέρα των πέντε
ημερών θα πρέπει να αντιμετωπίζονται ως πιθανολογούμενα και είναι δυνατό να πραγματοποιηθεί
μοριακή εξέταση για επιβεβαίωση, αν είναι απαραίτητο, για τη διαχείριση του ασθενούς.
 Τα αρνητικά αποτελέσματα για influenza A ή influenza B θα πρέπει να αντιμετωπίζονται ως
πιθανολογούμενα και να γίνεται επιβεβαίωση με μοριακή εξέταση εγκεκριμένη από τον FDA, αν είναι
απαραίτητο, για την κλινική διαχείριση, περιλαμβανομένου του έλεγχου της λοίμωξης.
 Τα παιδιά τείνουν να διασπείρουν τον ιό της γρίπης σε μεγαλύτερο βαθμό και για μεγαλύτερες χρονικές
περιόδους από τους ενήλικες. Κατά συνέπεια, τα δείγματα εξέτασης από ενήλικες συχνά παρέχουν
μικρότερη ευαισθησία από τα δείγματα εξέτασης από παιδιά.
 Οι τιμές θετικής και αρνητικής προγνωστικής αξίας εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό από τον επιπολασμό.
Ψευδώς αρνητικά αποτελέσματα της εξέτασης είναι περισσότερο πιθανό να συμβούν κατά τη διάρκεια
της μεγαλύτερης ενεργότητας, όταν ο επιπολασμός της νόσου είναι υψηλός. Ψευδώς θετικά
αποτελέσματα της εξέτασης είναι περισσότερο πιθανό να συμβούν κατά τις περιόδους χαμηλής
ενεργότητας της γρίπης, όταν ο επιπολασμός είναι μέτριος ή χαμηλός.
 Άτομα που έλαβαν ρινικά χορηγούμενο εμβόλιο για τη γρίπη τύπου Α μπορεί να έχουν θετικά
αποτελέσματα εξέτασης για έως
3 ημέρες μετά τον εμβολιασμό.
 Τα μονοκλωνικά αντισώματα μπορεί να αποτύχουν να ανιχνεύσουν ή να ανιχνεύσουν με μικρότερη
ευαισθησία ιούς γρίπης τύπου Α που έχουν υποστεί μικρές μεταβολές αμινοξέων στην περιοχή του
επιτόπου‐στόχου.
 Εάν είναι αναγκαία η διαφοροποίηση μεταξύ των συγκεκριμένων υποτύπων και στελεχών SARS ή
influenza A, απαιτείται πρόσθετη εξέταση, σε διαβούλευση με τις πολιτειακές ή τοπικές δημόσιες
υπηρεσίες υγείας.

ΚΛΙΝΙΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ
Το Sofia 2 Flu + SARS Antigen FIA είναι ένας ανοσοπροσδιορισμός φθορισμού (FIA) πλευρικής ροής. Αποτελεί
τροποποίηση της κασέτας εξέτασης που χρησιμοποιείται στον εγκεκριμένο από τον FDA προσδιορισμό [Sofia
Influenza A+B FIA (k112177, k131606, k153012, k162438)], ώστε να συμπεριλάβει μονοκλωνικά αντισώματα
για την ανίχνευση του SARS‐CoV‐2. Τα δεδομένα για την ανίχνευση του influenza A + B από το Sofia Influenza
A+B FIA παρουσιάζονται παρακάτω.
Απόδοση του Sofia Influenza A+B FIA έναντι κυτταρικής καλλιέργειας
Η απόδοση του Sofia Influenza A+B FIA με το όργανο Sofia συγκρίθηκε με μεθόδους κυτταρικής καλλιέργειας
ιών τις οποίες ακολούθησε Άμεσος φθορίζων προσδιορισμός (DFA) σε μια πολυκεντρική κλινική μελέτη επί του
πεδίου, από τον Φεβρουάριο έως τον Μάρτιο του 2011 στις Ηνωμένες Πολιτείες. Η μελέτη αυτή διενεργήθηκε
από προσωπικό υγειονομικής περίθαλψης σε δεκαεπτά (17) ξεχωριστά επαγγελματικά και εγκεκριμένα από το
CLIA κέντρα (συνδυαστικά), σε διάφορες γεωγραφικές περιοχές εντός των Ηνωμένων Πολιτειών. Σε αυτή την
πολυκεντρική, στο σημείο περίθαλψης (point‐of‐care, POC) δοκιμή επί του πεδίου, ελήφθησαν δύο (2) ρινικά ή
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δύο (2) ρινοφαρυγγικά επιχρίσματα ή ρινοφαρυγγικές αναρροφήσεις/δείγματα έκπλυσης από κάθε έναν από
δύο χιλιάδες εξήντα έξι (2066) ασθενείς. Εξακόσιοι εβδομήντα ένας (671) παρείχαν ένα ζεύγος δειγμάτων
ρινικού επιχρίσματος, επτακόσιοι τριάντα τέσσερις (734) παρείχαν ένα ζεύγος δειγμάτων ρινοφαρυγγικού
επιχρίσματος και εξακόσιοι εξήντα ένας (661) παρείχαν ένα δείγμα ρινοφαρυγγικής αναρρόφησης/έκπλυσης.
Όλα τα κλινικά δείγματα ελήφθησαν από συμπτωματικούς ασθενείς: 74% ήταν ηλικίας <6 ετών, 22% ηλικίας 6‐
21 ετών, 4% ηλικίας 22‐59 ετών και 1% ηλικίας ≥60 ετών. Πενήντα τρία τοις εκατό (53%) ήταν άνδρες και
σαράντα επτά τοις εκατό (47%) ήταν γυναίκες.
Συνολικά εξετάστηκαν δύο χιλιάδες σαράντα επτά (2047) υποψήφια κλινικά δείγματα με χρήση του Sofia
Influenza A+B FIA, τα οποία παρείχαν έγκυρα αποτελέσματα κατά τη διάρκεια αυτής της κλινικής μελέτης. Τα
αποτελέσματα αυτά περιλαμβάνονται στους Πίνακες 2‐6. Το ποσοστό μη έγκυρων αποτελεσμάτων ήταν
0,9% (19/2066) με 95% CI: 0,6% έως 1,4%. Τα μη έγκυρα αποτελέσματα αποκλείστηκαν από τους Πίνακες 2‐
6, επειδή δεν ελήφθησαν νέα δείγματα από τους ασθενείς για επανεξέταση.
Η εξέταση στο κέντρο ενός ρινικού ή ρινοφαρυγγικού επιχρίσματος ή τμήματος δείγματος ρινοφαρυγγικής
αναρρόφησης/έκπλυσης διενεργήθηκε από ιατρικό προσωπικό στο γραφείο του ιατρού ή σε νοσοκομειακή
εγκατάσταση με το Sofia Influenza A+B FIA. Όλα τα δείγματα που ελήφθησαν και εξετάστηκαν ήταν
πρόσφατα. Το υπόλοιπο δείγμα τοποθετήθηκε σε μέσο μεταφοράς ιών για καλλιέργεια. Τα ζεύγη των
δειγμάτων επιχρίσματος ή τα ζεύγη των δειγμάτων αναρρόφησης/έκπλυσης τυχαιοποιήθηκαν ανάλογα με
τη σειρά εξέτασης στο Sofia Influenza A+B FIA έναντι της καλλιέργειας. Η κυτταρική καλλιέργεια ιών
διενεργήθηκε είτε σε τοπικό κλινικό εργαστήριο στο κέντρο εξέτασης ή τα δείγματα μεταφέρθηκαν σε
συνθήκες ψύξης με παγοκύστες, όχι κατεψυγμένα, κατά τη διάρκεια της νύκτας σε κεντρικό εργαστήριο για
καλλιέργεια εντός 48 ωρών.
Αποτελέσματα ρινικού επιχρίσματος Sofia Influenza A+B FIA έναντι καλλιέργειας (όλες οι
ηλικιακές ομάδες) – Influenza A
Καλλιέργεια ιών
95% CI
ΘΕΤ
ΑΡΝ
Σύνολο Ευαισθησία
90% 84%
94%
Sofia Influenza A+B ΘΕΤ
124
27
151
Ειδικότητα
95% 93%
96%
FIA
ΑΡΝ
14
500
514
Σύνολο
138
527
665
Αποτελέσματα ρινικού επιχρίσματος Sofia Influenza A+B FIA έναντι καλλιέργειας (όλες οι
ηλικιακές ομάδες) – Influenza Β
Καλλιέργεια ιών
95% CI
ΘΕΤ
ΑΡΝ
Σύνολο Ευαισθησία
89% 82% 94%
ΘΕΤ
100
23
123
Ειδικότητα
96%
94% 97%
Sofia Influenza A+B
FIA
ΑΡΝ
12
530
542
Σύνολο
112
553
665
Αποτελέσματα ρινοφαρυγγικού επιχρίσματος Sofia Influenza A+B FIA έναντι καλλιέργειας (όλες οι
ηλικιακές ομάδες) – Influenza A
Καλλιέργεια ιών
95% CI
ΘΕΤ
ΑΡΝ
Σύνολο Ευαισθησία 97,1% 91,8% 99,0%
Sofia Influenza A+B ΘΕΤ
100
34
134
Ειδικότητα 94,6% 92,6% 96,1%
FIA
ΑΡΝ
3
596
599
Σύνολο
103
630
733
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Αποτελέσματα ρινοφαρυγγικού επιχρίσματος Sofia Influenza A+B FIA έναντι καλλιέργειας (όλες οι
ηλικιακές ομάδες) – Influenza Β
Καλλιέργεια ιών
95% CI
ΘΕΤ
ΑΡΝ
Σύνολο Ευαισθησία
90% 83%
94%
101
19
120
Ειδικότητα
97% 95%
98 %
Sofia Influenza A+B ΘΕΤ
FIA
ΑΡΝ
11
602
613
Σύνολο
112
621
733
Αναδρομική σύγκριση του Sofia Influenza A+B FIA και του Sofia 2 Flu + SARS Antigen FIA
Για να καταδειχθεί ότι η προσθήκη του SARS‐CoV‐2 στο Sofia Influenza A+B FIA δεν είχε καμία επίδραση στην
ανίχνευση της influenza A ή της influenza B, διενεργήθηκε μια μελέτη με χρήση υπολειμμάτων κλινικών
δειγμάτων (72 θετικά για influenza A, 15 θετικά για influenza B, 56 αρνητικά). Τα δείγματα εξετάστηκαν με
μια μοριακή συσκευή που έχει λάβει έγκριση από τον FDA (Solana Influenza Assay, k161814) για να
επιβεβαιωθεί η παρουσία ή η απουσία των influenza A ή influenza B.
Τα δείγματα εξετάστηκαν σύμφωνα με τα αντίστοιχα ένθετα συσκευασίας και για τις δύο συσκευές.
Απόδοση της Influenza A
Τα αποτελέσματα αναφορικά με την Influenza A για τον προσδιορισμό Sofia 2 Flu + SARS και τον
προσδιορισμό Sofia Influenza A+B συνδυάστηκαν στον παρακάτω Πίνακα:
Απόδοση της Influenza A
Sofia Influenza A+B
95% CI
ΘΕΤ
ΑΡΝ
Σύνολο
PPA 100,0% 94,8%
100,0%
Sofia 2 Flu + SARS ΘΕΤ
70
2*
72
NPA
96,6% 88,3%
99,0%
FIA
ΑΡΝ
0
56
56
Σύνολο
70
58
128
*2 δείγματα που παρουσίαζαν ασυμφωνία επιβεβαιώθηκε ότι ήταν θετικά για Influenza A στο Solana

Τα αποτελέσματα αναφορικά με την Influenza A για τον προσδιορισμό Sofia 2 Flu + SARS και τον
προσδιορισμό Solana Influenza A+B συνδυάστηκαν στον παρακάτω Πίνακα:

Sofia 2 Flu + SARS
FIA

ΘΕΤ
ΑΡΝ
Σύνολο

Απόδοση της Influenza A
Solana Influenza A+B Assay
ΘΕΤ
ΑΡΝ
Σύνολο
PPA 100,0%
72
0
72
NPA 100,0%
0
56
56
72
56
128

95% CI
94,9%
100,0%
93,6%
100,0%

Απόδοση της Influenza B
Τα αποτελέσματα αναφορικά με την Influenza B για τον προσδιορισμό Sofia 2 Flu + SARS και τον
προσδιορισμό Sofia Influenza A+B συνδυάστηκαν στον παρακάτω Πίνακα:
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Απόδοση της Influenza B
Sofia Influenza A+B
95% CI
ΘΕΤ
ΑΡΝ
Σύνολο
PPA 100,0% 78,5%
100,0%
Sofia 2 Flu + SARS ΘΕΤ
14
1*
15
NPA 98,2% 90,7%
99,7%
FIA
ΑΡΝ
0
56
56
Σύνολο
14
57
71
* Δείγμα που παρουσίαζε ασυμφωνία επιβεβαιώθηκε ότι ήταν θετικό για Influenza Β στο Solana
Τα αποτελέσματα αναφορικά με την Influenza Β για τον προσδιορισμό Sofia 2 Flu + SARS και τον
προσδιορισμό Solana Influenza A+B συνδυάστηκαν στον παρακάτω Πίνακα:

Sofia 2 Flu + SARS
FIA

ΘΕΤ
ΑΡΝ
Σύνολο

Απόδοση της Influenza B
Solana Influenza A+B Assay
ΘΕΤ
ΑΡΝ
Σύνολο
PPA
15
0
15
NPA
0
56
56
15
57
71

100,0%
100,0%

95% CI
79,6%
100,0%
93,6%
100,0%

Προοπτική μελέτη του Sofia 2 Flu + SARS Antigen FIA
Διενεργήθηκε μια μελέτη σε εκατόν εξήντα πέντε (165) άμεσα ρινικά επιχρίσματα. Τα δείγματα ελήφθησαν
από συμπτωματικούς ασθενείς με πιθανολογούμενη COVID‐19 σε έξι (6) κέντρα και εξετάστηκαν άμεσα με
τον προσδιορισμό Sofia είτε σε ένα κεντρικό εργαστήριο (113 δείγματα), είτε στο κέντρο συλλογής (52
δείγματα). Από όλους τους ασθενείς ελήφθη αντίστοιχο ρινικό επίχρισμα για RT‐PCR στο κεντρικό
εργαστήριο. Η σειρά της λήψης των επιχρισμάτων τυχαιοποιήθηκε μεταξύ των προσδιορισμών. Ο
προσδιορισμός Sofia 2 Flu + SARS Antigen FIA συγκρίθηκε με τον προσδιορισμό αναφοράς RT‐PCR μετά από
εκχύλιση.
Δημογραφικά στοιχεία ασθενών
Τα δημογραφικά στοιχεία ασθενών (ηλικία, χρόνος από την ημερομηνία έναρξης) είναι διαθέσιμα για τα
εκατόν εξήντα πέντε (165) δείγματα που χρησιμοποιήθηκαν στη μελέτη. Τα δημογραφικά στοιχεία
παρουσιάζονται στον παρακάτω πίνακα.
Δημογραφικά στοιχεία ασθενών για τα ρινικά επιχρίσματα
(Θετικά στο Sofia = 40)
Sofia SARS Antigen FIA
Ηλικία

Συνολικ
ός
αριθμός

Συνολικά
θετικά

Επιπολασμό
ς

< 5 ετών

0

0

Δ/Ε

6 έως 21 ετών

15

4

26,7%

22 έως 59 ετών

123

33

26,8%

> 60 ετών*
26
3
11,5%
* Ένα δείγμα ήταν μη έγκυρο στον Sofia Flu + SARS Antigen Assay και αφαιρέθηκε από την περαιτέρω
ανάλυση
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Ανάλυση της θετικότητας των δειγμάτων ανάλογα με τις ημέρες μετά την έναρξη:
Ημέρες μετά την έναρξη των συμπτωμάτων για τα ρινικά επιχρίσματα (θετικά στο
Sofia = 33)
Ημέρες μετά την έναρξη
Αριθμός δειγμάτων Αριθμός θετικών
% Θετικών
των συμπτωμάτων
που εξετάστηκαν
δειγμάτων
0
1
0
0
1
32
14
43,8%
2*
39
10
25,6%
3***
36
4
11,1%
4
32
10
31,3%
5**
25
2
8,0%
* Ένα δείγμα ήταν αρνητικό στο Sofia 2 Flu + SARS Antigen FIA και θετικό στην RT‐PCR αναφοράς μετά από
εκχύλιση
** Ένα δείγμα ήταν αρνητικό στο Sofia 2 Flu + SARS Antigen FIA και θετικό στην RT‐PCR αναφοράς μετά από
εκχύλιση
*** Ένα δείγμα ήταν μη έγκυρο στον Sofia Flu + SARS Antigen Assay και αφαιρέθηκε από την περαιτέρω
ανάλυση
Η απόδοση του Sofia 2 Flu + SARS Antigen FIA συγκρίθηκε με τους προσδιορισμούς RT‐PCR αναφοράς μετά
από εκχύλιση για την Influenza A και την Influenza B και τον SARS‐CoV‐2
Προσδιορισμός αναφοράς για την
Influenza A+B μετά από εκχύλιση
Προσδιορισμός RT‐PCR – Influenza A
95% CI
Influenza A
ΘΕΤ
ΑΡΝ
Σύνολο
PPA
Δ/Ε
Δ/Ε
Δ/Ε
ΘΕΤ
0
0
0
NPA 100,0%
97,7%
100,0%
Προσδιορισμός
Sofia 2 Flu + SARS ΑΡΝ
0
164
164
PPV
Δ/Ε
Δ/Ε
Δ/Ε
Antigen FIA
Σύνολο 0
164
164**
NPV 100,0%
97,7%
100,0%
Επιπολασμός
0,0%
0,0%
3,0%

Influenza Β
Προσδιορισμός
Sofia 2 Flu + SARS
Antigen FIA

Προσδιορισμός αναφοράς για την
Influenza A+B μετά από εκχύλιση
Προσδιορισμός RT‐PCR – Influenza Β
ΘΕΤ
ΑΡΝ
Σύνολο
ΘΕΤ
0
0
0
ΑΡΝ
0
164
164
Σύνολο 0
164
164**

SARS‐CoV‐2
Προσδιορισμός
Sofia 2 Flu + SARS
Antigen FIA

Προσδιορισμός αναφοράς SARS‐CoV‐2
RT‐PCR μετά από εκχύλιση
ΘΕΤ
ΑΡΝ
Σύνολο
ΘΕΤ
40
0
40
ΑΡΝ
2*
122
124
Σύνολο 42
122
164**

PPA
NPA
PPV
NPV
Επιπολασμός

PPA
NPA
PPV
NPV
Επιπολασμός

Δ/Ε
100,0%
Δ/Ε
100,0%
0,0%

95,2%
100,0%
100,0%
98,4%
25,6%

95% CI
Δ/Ε
Δ/Ε
97,7%
100,0%
Δ/Ε
Δ/Ε
97,7%
100,0%
0,0%
3,0%

95% CI
84,2%
96,9%
91,2%
94,3%
19,5%

98,7%
100,0%
100,0%
99,6%
32,8%
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* Τα δύο δείγματα που παρουσίασαν ασυμφωνία (αρνητικό στο Sofia 2/θετικό στον προσδιορισμό αναφοράς
RT‐PCR μετά από εκχύλιση) είχαν τιμές Ct 31,95 και 38,72.
** Ένα δείγμα ήταν μη έγκυρο στον Sofia Flu + SARS Antigen Assay και αφαιρέθηκε από την περαιτέρω
ανάλυση

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ
Όριο ανίχνευσης (LoD)
Το LoD για τον προσδιορισμό Sofia 2 Flu + SARS Antigen FIA προσδιορίστηκε χρησιμοποιώντας αραιώσεις
περιορισμού των ακόλουθων ιικών στελεχών Influenza A, Influenza B και του SARS CoV‐2 σε αρνητική ρινική
μήτρα σε UTM:
LoD των ιικών στελεχών
Influenza A H3N2 Hong Kong/8/68
Influenza B Florida/02/06
SARS CoV‐2 USA‐WA1/2020

Zeptometrix 0810250CF
Zeptometrix 0810037CF
Zeptometrix 0810587CHFI

4,57 x 10e6 TCID50/mL
4,17 x 10e5 TCID50/mL
4,17 x 10e5 TCID50/mL

Η μελέτη για τον καθορισμό του LoD του Sofia 2 Flu + SARS Antigen FIA σχεδιάστηκε ώστε να αντιπροσωπεύει
τον προσδιορισμό κατά τη χρήση άμεσων επιχρισμάτων. Στη μελέτη αυτή τα ρινικά επιχρίσματα
ενοφθαλμίστηκαν με περίπου 50 μL αραίωσης του ιού σε αλατούχο διάλυμα. Το ενοφθαλμισμένο επίχρισμα
προστέθηκε στο εκχύλισμα Sofia 2 Flu + SARS Antigen FIA ταυτόχρονα με το ρινικό επίχρισμα που περιείχε τη
μήτρα NP. Τα επιχρίσματα υποβλήθηκαν ταυτόχρονα σε επεξεργασία σύμφωνα με το ένθετο της
συσκευασίας.
Στον παρακάτω πίνακα παρέχεται το LoD του Sofia 2 Flu + SARS Antigen FIA για την influenza A, την influenza
B και τον SARS‐CoV‐2.
Ιός
Influenza A H3N2 Hong
Kong/8/68
Influenza Β
Florida/02/06
SARS CoV‐2
USA‐WA1/2020

Συγκέντρωση
(TCID50/mL)

N

Αρνητικό

Θετικό

%
Θετικών

LL 95% CI

UL 95% CI

50

20

0

20

100%

83,9%

100%

1,8

20

0

20

100%

83,9%

100%

91,7

20

1

19

95,0%

74,6%

99,1%

Η ομάδα ιών ανθρώπινης γρίπης σύμφωνα με το CDC 2020 εξετάστηκε ταυτόχρονα με τους προσδιορισμούς
Sofia Influenza A+B FIA και Sofia 2 Flu + SARS FIA. Η ομάδα εξετάστηκε σύμφωνα με το πρωτόκολλο
επιχρίσματος που συνιστάται από το CDC. Συνοπτικά, προετοιμάστηκε μια σειρά 5πλών αραιώσεων για κάθε
μέλος της ομάδας. Οι αραιώσεις αυτές εξετάστηκαν σε πέντε επαναλήψεις έως ότου δύο διαδοχικές αραιώσεις
να είναι αρνητικές. Τα αποτελέσματα της εξέτασης που παρήχθησαν με κάθε ένα στέλεχος γρίπης
παρατίθενται πιο κάτω:
Ομάδα ιών ανθρώπινης γρίπης σύμφωνα με το CDC 2020
Ιός γρίπης
Στέλεχος ιού
(τύπος/υποτύπος)
Όνομα
Ιός γρίπης
Όνομα στελέχους ιού
(τύπος/υποτύπος)
A(H3N2)

A/Perth/16/2009

Μέθοδος
Διαδοχική
αραίωση
Sofia 2
Influenza
A+B FIA

Συγκέντρωση διαδοχικής αραίωσης ιού (EID50/mL) και αριθμός
θετικών αποτελεσμάτων σε κάθε αραίωση (N=5)
109,3
2x
4x
8 x 1,6 x 3,2 x 6,4 x 1,28 x 2,56 x
10 8,3 107,3 106,3 106,3 105,3 104,3 104,3 103,3
EID50/mL
Δ/
Αρ.
5
5
5
5
5
1
0
ανιχνευθέντων
Ε
% Ανίχνευσης 100% 100% 100% 100% 100% 20% 0% Δ/Ε
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Ομάδα ιών ανθρώπινης γρίπης σύμφωνα με το CDC 2020
Ιός γρίπης
(τύπος/υποτύπος)

Στέλεχος ιού
Όνομα

Μέθοδος
Sofia2 Flu +
SARS FIA

Ιός γρίπης
(τύπος/υποτύπος)

A(H3N2)

Όνομα στελέχους ιού

A/Hong
Kong/2671/2019

Διαδοχική
αραίωση
Sofia 2
Influenza
A+B FIA
Sofia2 Flu +
SARS FIA

Ιός γρίπης
(τύπος/υποτύπος)

Όνομα στελέχους ιού

Διαδοχική
αραίωση

Συγκέντρωση διαδοχικής αραίωσης ιού (EID50/mL) και αριθμός
θετικών αποτελεσμάτων σε κάθε αραίωση (N=5)
Αρ.
5
5
5
5
5
5
5
0
ανιχνευθέντων
% Ανίχνευσης 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 0%
2x
4x
8 x 1,6 x 3,2 x
107,5
106,5 105,5 104,5 104,5 103,5
EID50/mL
Αρ.
5
5
2
0
0
ανιχνευθέντων
100 100
% Ανίχνευσης
40% 0% 0%
%
%
Αρ.
5
5
5
0
0
ανιχνευθέντων
100 100 100
% Ανίχνευσης
0% 0%
%
%
%
1,6 3,2 6,4 1,2
2x
4x
8x
1010,2
x
x
8x
x
10
10
10
7,
6,
5,
4,
EID50/mL
10
10
10
10
9,2
8,2
7,2
2

A9H1N1pdm09

Ιός γρίπης
(τύπος/υποτύπος)

A/Christ
Church/16/2010

Όνομα στελέχους ιού

Sofia 2
Influenza
A+B FIA
Sofia2 Flu +
SARS FIA
Διαδοχική
αραίωση

Αρ.
5
5
5
5
ανιχνευθέντων
% Ανίχνευσης 100% 100% 100% 100%
Αρ.
5
5
5
5
ανιχνευθέντων
% Ανίχνευσης 100% 100% 100% 100%
1,6
9,1
2x
4x
8x
10
x
108,1 107,1 106,1 106,
EID50/mL
1

A9H1N1pdm09

A/GuangDong‐
Maonan/1536/2019

Sofia 2
Influenza
A+B FIA
Sofia2 Flu +
SARS FIA

Ιός γρίπης
(τύπος/υποτύπος)

B (Victoria
Lineage)

Όνομα στελέχους ιού

B/Michigan/09/2011

Διαδοχική
αραίωση
Sofia 2
Influenza
A+B FIA
Sofia2 Flu +
SARS FIA

Ιός γρίπης
(τύπος/υποτύπος)

Όνομα στελέχους ιού

B (Yamagata
Lineage)

B/Texas/81/2016

Διαδοχική
αραίωση
Sofia 2
Influenza
A+B FIA

5

5

5

2

2

5

0

0

100% 0%
5

100% 0%
3,2 6,4
x
x
105, 104,
1

0

0

0%

0%

0

0

0%
3,2
x
102,

0%
6,4
x
101,

9

9

9

5

0

0

100% 100% 100% 100% 0%
5

5

5

0

1

Αρ.
ανιχνευθέντ
5
5
5
5
ων
% Ανίχνευσης 100% 100% 100% 100%
Αρ.
5
5
5
5
ανιχνευθέντων
% Ανίχνευσης 100% 100% 100% 100%
1,6
2x
4x
8x
106,9
x
105,9 104,9 103,9 103,
EID50/mL
Αρ.
ανιχνευθέντων
% Ανίχνευσης
Αρ.
ανιχνευθέντων
% Ανίχνευσης
108,3
EID50/mL
Αρ.
ανιχνευθέντων
% Ανίχνευσης

2

5

0

0%
0
0%

0%
0

100% 100% 100% 100% 0% 0%
2x
4x
8 x 1,6 x 3,2 x 6,4 x 1,28 x 2,56 x
107,3 106,3 105,3 105,3 104,3 103,3 103,3 102,3
5

5

5

5

5

5

0

100% 100% 100% 100% 100% 100% 0%
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Ομάδα ιών ανθρώπινης γρίπης σύμφωνα με το CDC 2020
Ιός γρίπης
(τύπος/υποτύπος)

Στέλεχος ιού
Όνομα

Μέθοδος
Sofia2 Flu +
SARS FIA

Ιός γρίπης
(τύπος/υποτύπος)

Όνομα στελέχους ιού

B (Victoria
Lineage)

B/Washington/02/2019

Ιός γρίπης
(τύπος/υποτύπος)

Όνομα στελέχους ιού

B (Yamagata
Lineage)

B/Phuket/3073/2013

Διαδοχική
αραίωση
Sofia 2
Influenza
A+B FIA
Sofia2 Flu +
SARS FIA
Διαδοχική
αραίωση
Sofia 2
Influenza
A+B FIA
Sofia2 Flu +
SARS FIA

Συγκέντρωση διαδοχικής αραίωσης ιού (EID50/mL) και αριθμός
θετικών αποτελεσμάτων σε κάθε αραίωση (N=5)
Αρ.
5
5
5
5
5
5
0
0
ανιχνευθέντων
% Ανίχνευσης 100% 100% 100% 100% 100% 100% 0% 0%
2x
4x
8 x 1,6 x 3,2 x 6,4 x 1,28 x
109,2
108,2 107,2 106,2 106,2 105,2 104,2 104,2
EID50/mL
Αρ.
5
5
5
5
5
0
0
ανιχνευθέντων
% Ανίχνευσης 100% 100% 100% 100% 100% 0% 0%
Αρ.
5
5
5
5
5
0
0%
ανιχνευθέντων
% Ανίχνευσης 100% 100% 100% 100% 100% 0% 0%
2x
4x
8 x 1,6 x 3,2 x 6,4 x 1,28 x
109,9
108,9 107,9 106,9 106,9 105,9 104,9 104,9
EID50/mL
Αρ.
5
5
5
5
0
0
Δ/Ε
ανιχνευθέντων
% Ανίχνευσης 100% 100% 100% 100% 0% 0% Δ/Ε
Αρ.
5
5
5
5
3
0
0
ανιχνευθέντων
% Ανίχνευσης 100% 100% 100% 100% 60% 0% 0%

Αναλυτική αντιδραστικότητα/Συμπερίληψη
Η αναλυτική αντιδραστικότητα των μονοκλωνικών αντισωμάτων που στοχεύουν τον SARS‐CoV‐2 στο Sofia 2
Flu + SARS Antigen FIA αξιολογήθηκε με τα στελέχη του SAR‐CoV‐2 που είναι επί του παρόντος διαθέσιμα (βλ.
πίνακα παρακάτω).
Στέλεχος/Απομονωμένο
στέλεχος 2019‐nCoV
USA‐WA1/2020
USA CA3/2020‐P2

Πηγή/Τύπος δείγματος

Συγκέντρωση

BEI NR‐52286
BEI NR‐52385

3,40 x105 TCID50/mL
1x107 TCID50/mL

Η αναλυτική αντιδραστικότητα των μονοκλωνικών αντισωμάτων που στοχεύουν την influenza A και την
influenza B καταδείχθηκε με το Sofia Influenza A+B FIA και το Sofia χρησιμοποιώντας συνολικά 30 στελέχη ιών
ανθρώπινης γρίπης που αποτελούνταν από 21 ιούς Influenza A και 9 ιούς influenza B. Πρόσθετες
πληροφορίες σχετικά με αυτή την εξέταση ανευρίσκονται στον Πίνακα 11 του ενθέτου συσκευασίας του Sofia
Influenza A+B FIA.
Για την περαιτέρω κατάδειξη της αναλυτικής ευαισθησίας με τα τρέχοντα στελέχη γρίπης, το Sofia 2 Flu +
SARS Antigen FIA εξέτασε την ομάδα ιών ανθρώπινης γρίπης του CDC 2020. Η ομάδα εξετάστηκε σύμφωνα με
το πρωτόκολλο επιχρίσματος που συνιστάται από το CDC. Τα αποτελέσματα της εξέτασης που παρήχθησαν
με κάθε ένα στέλεχος γρίπης παρατίθενται πιο κάτω:

Ιός γρίπης
(Τύπος/Υποτύπος)

Όνομα στελέχους ιού

A(H3N2)

A/Perth/16/2009

A(H3N2)

A/Hong Kong/2671/2019

Συγκέντρωση διαδοχικών αραιώσεων του ιού
(EID50/mL) και
Αριθμός θετικών αποτελεσμάτων στην υψηλότερη
ανιχνεύσιμη αραίωση (Ν=5)
1,28 x 104,3
5/5
8 x 104,5
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Ιός γρίπης
(Τύπος/Υποτύπος)

Όνομα στελέχους ιού

A(H1N1)pdm09

A/Christ Church/16/ 2010

A(H1N1)pdm09

A/GuangDong‐
Maonan/1536/2019

B (Victoria Lineage)

B/Michigan/09/2011

B (Victoria Lineage)

B/Texas/81/2016

B (Yamagata Lineage)

B/Washington/02/
2019

B (Yamagata Lineage)

B/Phuket/3073/2013

Συγκέντρωση διαδοχικών αραιώσεων του ιού
(EID50/mL) και
Αριθμός θετικών αποτελεσμάτων στην υψηλότερη
ανιχνεύσιμη αραίωση (Ν=5)
5/5
3,2 x 106,2
5/5
1,6 x 106,1
5/5
1,6 x 103,9
5/5
6,4 x 103,3
5/5
3,2 x 105,2
5/5
3,2 x 105,9
3/5

Διασταυρούμενη αντιδραστικότητα
Η διασταυρούμενη αντιδραστικότητα των μονοκλωνικών αντισωμάτων που χρησιμοποιήθηκαν για την
ανίχνευση της influenza A και της influenza B καθορίστηκε στο πλαίσιο της υποβολής του Sofia Influenza A+B
FIA (K112177) 510k. Πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με αυτή την εξέταση ανευρίσκονται στον Πίνακα 13 του
ενθέτου συσκευασίας του Sofia Influenza A+B FIA.
Η διασταυρούμενη αντιδραστικότητα των μονοκλωνικών αντισωμάτων που χρησιμοποιήθηκαν για την
ανίχνευση του SARS‐CoV‐2 αξιολογήθηκε με την εξέταση διαφόρων μικροοργανισμών (9), ιών (16) και
αρνητικών μητρών (3) τα οποία μπορεί δυνητικά να παρουσιάσουν διασταυρούμενη αντιδραστικότητα με το
Sofia 2 Flu + SARS FIA. Κάθε μικροοργανισμός και ιός εξετάστηκαν τρεις φορές. Η τελική συγκέντρωση των
μικροοργανισμών και των ιών καταγράφεται στον παρακάτω πίνακα:
Διασταυρούμενη αντιδραστικότητα/Παρεμπόδιση του SARS‐CoV‐2
Ιός/Βακτήρια/Παράσιτο*

Στέλεχος

Πηγή / Τύπος
δείγματος

Συγκέντρω
ση
1 x 105,53
U/mL

Αδενοϊός

Τύπος 1

Απομονωμέν
ο στέλεχος

Κορωνοϊός

229e

Απομονωμέν
ο στέλεχος

1 x 105,10
U/mL

Κορωνοϊός

OC43

Απομονωμέν
ο στέλεχος

9,55 x 105
TCID50/mL

Κορωνοϊός

NL63

Απομονωμέν
ο στέλεχος

5 x 103,67
U/mL

Αποτελέσματα
διασταυρούμενης
αντιδραστικότητας*
Καμία
διασταυρούμενη
αντιδραστικότητα
Καμία
διασταυρούμενη
αντιδραστικότητα
Καμία
διασταυρούμενη
αντιδραστικότητα
Καμία
διασταυρούμενη
αντιδραστικότητα

Αποτελέσματ
α
παρεμπόδισ
ης*
Καμία
παρεμπόδισ
η
Καμία
παρεμπόδισ
η
Καμία
παρεμπόδισ
η
Καμία
παρεμπόδισ
η
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Διασταυρούμενη αντιδραστικότητα/Παρεμπόδιση του SARS‐CoV‐2
Ιός/Βακτήρια/Παράσιτο*

Στέλεχος

Καμία
διασταυρούμενη
αντιδραστικότητα
Καμία
διασταυρούμενη
αντιδραστικότητα
Καμία
διασταυρούμενη
αντιδραστικότητα
Καμία
διασταυρούμενη
αντιδραστικότητα
Καμία
διασταυρούμενη
αντιδραστικότητα
Καμία
διασταυρούμενη
αντιδραστικότητα
Καμία
διασταυρούμενη
αντιδραστικότητα
Καμία
διασταυρούμενη
αντιδραστικότητα
Καμία
διασταυρούμενη
αντιδραστικότητα
Καμία
διασταυρούμενη
αντιδραστικότητα
Καμία
διασταυρούμενη
αντιδραστικότητα
Καμία
διασταυρούμενη
αντιδραστικότητα

Αποτελέσματ
α
παρεμπόδισ
ης*
Καμία
παρεμπόδισ
η
Καμία
παρεμπόδισ
η
Καμία
παρεμπόδισ
η
Καμία
παρεμπόδισ
η
Καμία
παρεμπόδισ
η
Καμία
παρεμπόδισ
η
Καμία
παρεμπόδισ
η
Καμία
παρεμπόδισ
η
Καμία
παρεμπόδισ
η
Καμία
παρεμπόδισ
η
Καμία
παρεμπόδισ
η
Καμία
παρεμπόδισ
η

1 x 105,62
U/mL

Καμία
διασταυρούμενη
αντιδραστικότητα

Καμία
παρεμπόδισ
η

Δεν
διατίθεται

Καμία
διασταυρούμενη
αντιδραστικότητα

Καμία
παρεμπόδισ
η

Πηγή / Τύπος
δείγματος

Συγκέντρω
ση

MERS‐CoV
(αδρανοποιημένος με
θερμότητα)

Florida/USA‐
2_Saudia
Arabia_2014

Απομονωμέν
ο στέλεχος

1,17 x 105
TCID50/mL

Mycoplasma pneumoniae

M129

Απομονωμέν
ο στέλεχος

3 x 106
CCU/mL

Streptococcus pyogenes

Z018

Απομονωμέν
ο στέλεχος

3,8 x 106
cfu/mL

Influenza A H3N2

Brisbane/10/0
7

Απομονωμέν
ο στέλεχος

1 x 105,07
U/mL

Influenza A H1N1

New
Caledonia/20/
99

Απομονωμέν
ο στέλεχος

1 x 105,66
U/mL

Influenza Β

Brisbane/33/0
8

Απομονωμέν
ο στέλεχος

1 x 105,15
U/mL

Parainfluenza

Τύπος 1

Απομονωμέν
ο στέλεχος

1 x 105,01
U/mL

Parainfluenza

Τύπος 2

Απομονωμέν
ο στέλεχος

1 x 105,34
U/mL

Parainfluenza

Τύπος 3

Απομονωμέν
ο στέλεχος

8,5 x 105
TCID50/mL

Parainfluenza

Τύπος 4β

Απομονωμέν
ο στέλεχος

1 x 105,53
U/mL

Εντεροϊός

Τύπος 68

Απομονωμέν
ο στέλεχος

1 x 105,5
U/mL

Ανθρώπινος
μεταπνευμονοϊός

A1 (IA10‐
s003)

Απομονωμέν
ο στέλεχος

1 x 105,55
U/mL

Αναπνευστικός
συγκυτιακός ιός

Τύπος A
(3/2015
απομονωμένο
στέλεχος #3)

Απομονωμέν
ο στέλεχος

Ανθρώπινος ρινοϊός

Δ/Ε

Αδρανοποιη
μένος ιός

Αποτελέσματα
διασταυρούμενης
αντιδραστικότητας*
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Διασταυρούμενη αντιδραστικότητα/Παρεμπόδιση του SARS‐CoV‐2
Αποτελέσματ
α
Ιός/Βακτήρια/Παράσιτο*
Στέλεχος
παρεμπόδισ
ης*
Καμία
Καμία
Chlamydophila
Απομονωμέν
2,9 x 106
AR‐39
διασταυρούμενη
παρεμπόδισ
pneumoniae
ο στέλεχος
IFU/mL
αντιδραστικότητα
η
Καμία
Καμία
Τύπος β,
Απομονωμέν 7,87 x 106
παρεμπόδισ
διασταυρούμενη
Haemophilus influenzae
Eagan
ο στέλεχος
cfu/mL
η
αντιδραστικότητα
Καμία
Καμία
Απομονωμέν 6,82 x 106
παρεμπόδισ
διασταυρούμενη
Legionella pneumophila
Philadelphia
ο στέλεχος
cfu/mL
η
αντιδραστικότητα
Καμία
Καμία
Streptococcus
Απομονωμέν 2,26 x 106
παρεμπόδισ
διασταυρούμενη
Z022; 19f
pneumoniae
ο στέλεχος
cfu/mL
η
αντιδραστικότητα
Καμία
Καμία
Απομονωμέν 6,37 x 106
Bordetella pertussis
A639
διασταυρούμενη
παρεμπόδισ
ο στέλεχος
cfu/mL
αντιδραστικότητα
η
Καμία
Καμία
Pneumocystis jirovecii‐S.
Απομονωμέν 1,56 x 106
παρεμπόδισ
διασταυρούμενη
cerevisiae
W303‐Pji
ο στέλεχος
cfu/mL
η
αντιδραστικότητα
Ανασυνδυασμένο
Καμία
Καμία
Mycobacterium
Απομονωμέν 6,86 x 107
παρεμπόδισ
διασταυρούμενη
H37Ra‐1
tuberculosis
ο στέλεχος
cfu/mL
η
αντιδραστικότητα
Καμία
Καμία
Staphylococcus
Απομονωμέν 1,21 x 1010
διασταυρούμενη
παρεμπόδισ
MRSE, RP62A
epidermidis
ο στέλεχος
cfu/mL
αντιδραστικότητα
η
Καμία
Καμία
Staphylococcus aureus
Απομονωμέν
5,5 x 109
NCTC 8325
διασταυρούμενη
παρεμπόδισ
MSSA
ο στέλεχος
cfu/mL
αντιδραστικότητα
η
Καμία
Καμία
Staphylococcus aureus
Απομονωμέν 1,38 x 1010
παρεμπόδισ
διασταυρούμενη
0801638
MRSA
ο στέλεχος
cfu/mL
η
αντιδραστικότητα
Ο κορωνοϊός HKU1 δεν εξετάστηκε για διασταυρούμενη αντιδραστικότητα λόγω έλλειψης διαθεσιμότητας.
Εξετάστηκαν 19 δείγματα που περιείχαν τον κορωνοϊό HKU1 και όλα βρέθηκαν αρνητικά. Δεν απαιτήθηκε
πρόσθετη υγρή εξέταση διασταυρούμενης αντιδραστικότητας.
* Η εξέταση διενεργήθηκε τρεις φορές
Πηγή / Τύπος
δείγματος

Συγκέντρω
ση

Αποτελέσματα
διασταυρούμενης
αντιδραστικότητας*

Επίδραση Hook
Οι επιδράσεις των υψηλών συγκεντρώσεων των διαφορετικών ιών (επίδραση hook υψηλής δόσης)
εξετάστηκαν στο Sofia 2 Flu + SARS Antigen FIA. Η γενική διαδικασία ήταν η εξέταση παρασκευασμένων
δειγμάτων με τον ιό στη μέγιστη δυνατή συγκέντρωση.
Κατά την εξέταση των υψηλών επιπέδων συγκεντρώσεων των ιών influenza A, influenza B ή SARS CoV‐2, το
Sofia 2 Flu + SARS Antigen FIA κατέδειξε 100% θετικά αποτελέσματα σε όλες τις εξετάσεις των αναλυόμενων
παραγόντων. Οι εξεταζόμενες συγκεντρώσεις αντιπροσωπεύουν τις μέγιστες διαθέσιμες συγκεντρώσεις για
τα στελέχη των ιών που αξιολογήθηκαν. Δεν υπήρχε εμφανής επίδραση hook σε αυτόν τον προσδιορισμό.
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Τα αποτελέσματα που παρήχθησαν σε αυτήν τη μελέτη υποστηρίζουν το συμπέρασμα ότι σε περιπτώσεις
συλλοίμωξης από SARS και γρίπη, όταν το δείγμα έχει υψηλό ιικό φορτίο σε influenza A, η εξέταση θα
παρέχει 100% θετικά αποτελέσματα για SARS. Υποδεικνύουν επίσης ότι όταν το δείγμα έχει υψηλό ιικό
φορτίο σε influenza B, η εξέταση θα παρέχει 100% θετικά αποτελέσματα για SARS.
Μελέτες ενδογενών ουσιών παρεμπόδισης
Η πιθανή παρεμπόδιση ή διασταυρούμενη αντιδραστικότητα των μονοκλωνικών αντισωμάτων που
χρησιμοποιήθηκαν για την ανίχνευση της influenza A και της influenza B από ενδογενείς ουσίες καθορίστηκε
στο πλαίσιο της υποβολής του Sofia Influenza A+B FIA (K112177) 510k. Πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με
αυτή την εξέταση ανευρίσκονται στον Πίνακα 14 του ενθέτου συσκευασίας του Sofia Influenza A+B FIA.
Η πιθανή παρεμπόδιση ή η διασταυρούμενη αντιδραστικότητα των μονοκλωνικών αντισωμάτων που
χρησιμοποιήθηκαν για την ανίχνευση του SARS‐CoV‐2 από ενδογενείς ουσίες καθορίστηκε με την εξέταση
δεκατεσσάρων ουσιών σε αρνητική κλινική μήτρα σε συγκεντρώσεις‐στόχους, με απουσία (αρνητικό) και
παρουσία (θετικό) του SARS‐CoV‐2. Κάθε κατάσταση (αρνητικό ή θετικό) εξετάστηκε με τρεις επαναλήψεις
ανά ουσία.
Τα δείγματα θετικά στον ιό προετοιμάστηκαν σε συγκέντρωση περίπου 4x LoD σε κλινική αρνητική μήτρα. Τα
δείγματα με τις ουσίες παρεμπόδισης προετοιμάστηκαν σε συγκέντρωση διπλάσια από τη συγκέντρωση της
τελικής εξέτασης. Τα τελικά δείγματα προετοιμάστηκαν με ανάμιξη 100 μL δείγματος με τον ιό με 100 μL
δείγματος με την ουσία παρεμπόδισης. Η συγκέντρωση‐στόχος για κάθε ιό ήταν περίπου 2 έως 3 φορές
μεγαλύτερη του Ορίου Ανίχνευσης (LoD).
Καμία από τις ουσίες δεν παρουσίασε παρεμπόδιση ή διασταυρούμενη αντιδραστικότητα με τα αντισώματα
του SARS‐CoV‐2. Όλα τα δείγματα που προετοιμάστηκαν στην κλινική αρνητική μήτρα απέδωσαν το
αναμενόμενο αρνητικό αποτέλεσμα SARS με το Sofia 2 (αποτελέσματα διασταυρούμενης αντιδραστικότητας),
ενώ όλα τα δείγματα που προετοιμάστηκαν στο 4x LoD απέδωσαν το αναμενόμενο θετικό αποτέλεσμα SARS
με το Sofia 2 (αποτελέσματα παρεμπόδισης). Οι τελικές συγκεντρώσεις των ουσιών που δεν προκαλούν
παρεμπόδιση συνοψίζονται στον παρακάτω πίνακα.

Ουσία
παρεμπόδισης
Afrin – ρινικό
σπρέι
Αίμα (ανθρώπου)
Chloraseptic,
Cepacol
Flonase
Halls Relief γεύση
κεράσι
Nasocort Allergy
24 ωρών
Neo‐Synephrine
Oseltamivir

Ουσίες παρεμπόδισης για τον SARS‐CoV‐2
Δραστικό
Συγκέντ Αποτελέσματα διασταυρούμενης
συστατικό
ρωση
αντιδραστικότητας*
Καμία διασταυρούμενη
Οξυμεταζολίνη 5%
αντιδραστικότητα
Καμία διασταυρούμενη
Αίμα
5%
αντιδραστικότητα
Βενζοκαΐνη,
0,7
Καμία διασταυρούμενη
Μενθόλη
g/mL
αντιδραστικότητα
Καμία διασταυρούμενη
Φλουτικαζόνη
5%
αντιδραστικότητα
0,8
Καμία διασταυρούμενη
Μενθόλη
g/mL
αντιδραστικότητα
Καμία διασταυρούμενη
Τριαμσινολόνη 5,00%
αντιδραστικότητα
Υδροχλωρική
Καμία διασταυρούμενη
5%
φαινυλεφρίνη
αντιδραστικότητα
2,2
Καμία διασταυρούμενη
Oseltamivir
µg/mL
αντιδραστικότητα

Αποτελέσματα
παρεμπόδισης*
Καμία
παρεμπόδιση
Καμία
παρεμπόδιση
Καμία
παρεμπόδιση
Καμία
παρεμπόδιση
Καμία
παρεμπόδιση
Καμία
παρεμπόδιση
Καμία
παρεμπόδιση
Καμία
παρεμπόδιση

_________________________________________________________________________________
Sofia 2 Flu + SARS Antigen FIA
Σελίδα25 από 29

Ουσίες παρεμπόδισης για τον SARS‐CoV‐2
Πρωτεΐνη
2,5
Καμία διασταυρούμενη
μουκίνη
mg/mL
αντιδραστικότητα
Βουδεσονίδη
Καμία διασταυρούμενη
Rhinocort
(γλυκοκορτικοε 5%
αντιδραστικότητα
ιδές)
Ρινικό σπρέι
Αλατούχος
Καμία διασταυρούμενη
15%
αλατούχου ορού
ορός
αντιδραστικότητα
1,25
Καμία διασταυρούμενη
Τομπραμυκίνη
Τομπραμυκίνη
mg/mL
αντιδραστικότητα
282,0
Καμία διασταυρούμενη
Zanamivir
Zanamivir
ng/mL
αντιδραστικότητα
Galphimia
Καμία διασταυρούμενη
Zicam θεραπεία
glauca, Luffa
5%
αντιδραστικότητα
για κρυολόγημα
operculata,
Sabadilla
* Η εξέταση διενεργήθηκε τρεις φορές
Κεκαθαρμένη
πρωτεΐνη μουκίνη

Καμία
παρεμπόδιση
Καμία
παρεμπόδιση
Καμία
παρεμπόδιση
Καμία
παρεμπόδιση
Καμία
παρεμπόδιση
Καμία
παρεμπόδιση

Ανταγωνιστική αναστολή
Για τον έλεγχο της ανταγωνιστικής αναστολής, εξετάστηκε ο SARS‐CoV‐2 σε επίπεδα πλησίον του LoD με
παρουσία υψηλών επιπέδων influenza A και influenza B και πλησίον του LoD της influenza A και της influenza
B με παρουσία υψηλών επιπέδων SARS‐
CoV‐2.

Ανταγωνιστικό
ς ιός

Ανταγωνιστικός
ιός‐στόχος

Συγκέντρωσ
η

Επί τοις εκατό
θετικότητα του
ανταγωνιστικο
ύ στόχου

Στέλεχος

Συγκέντρωσ
η

Influenza A
H3N2

Brisbane/10/07

1 x 105,07 U/mL

SARS‐CoV‐2

2,26 x 102
U/mL

100%

Influenza A
H1N1

New
Caledonia/20/9
9

1 x 105,66 U/mL

SARS‐CoV‐2

2,26 x 102
U/mL

100%

Influenza Β

Brisbane/33/08

1 x 105,15 U/mL

SARS‐CoV‐2

SARS‐CoV‐2

USA‐WA1/2020

7,55 x 105
U/mL

SARS‐CoV‐2

USA‐WA1/2020

7,55 x 105
U/mL

SARS‐CoV‐2

USA‐WA1/2020

7,55 x 105
U/mL

Flu A Hong Kong
6/68 H3N2
Flu A Brisbane
10/07 H3N2
Flu B
Massachusetts
2/12

2,26 x 102
U/mL
2,34 x 101
U/mL

100%
100%

1,41 x 102
U/mL

100%

5,6 x 100 U/mL

100%

Σε αυτή την εξέταση δεν φαίνεται να υπάρχει οποιαδήποτε ανταγωνιστική παρεμπόδιση.

ΒΟΗΘΕΙΑ
Εάν έχετε οποιαδήποτε ερώτηση σχετικά με τη χρήση αυτού του προϊόντος, επικοινωνήστε με το τμήμα
Τεχνικής υποστήριξης της Quidel στον αριθμό 1.800.874.1517 (στις Η.Π.Α.) ή στη διεύθυνση ηλ. ταχυδρομείου
technicalsupport@quidel.com. Εάν βρίσκεστε εκτός των Η.Π.Α., μπορείτε να λάβετε περισσότερες
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πληροφορίες από τον διανομέα σας ή απευθείας από την Quidel σε έναν από τους αριθμούς που
παρατίθενται πιο κάτω. Ανατρέξτε στη διαδικτυακή τοποθεσία quidel.com για περισσότερες επιλογές
σχετικά με την υποστήριξη.
Χώρα

Ευρώπη, Μέση Ανατολή και Αφρική

Αυστρία
Γαλλία
Γερμανία
Ολλανδία
Ελβετία
Ηνωμένο Βασίλειο
Ιταλία
Βόρεια Αμερική, Ασία‐Ειρηνικός,
Λατινική Αμερική

Αρ. τηλεφώνου
+353 (91) 412 474
(κύριος)
0 1800 200441 (αριθμός
τηλεφώνου χωρίς
χρέωση)
+43 316 231239
0 (805) 371674
+49 (0) 7154 1593912
0 800 0224198
0 800 554864
0 800 3688248
+39 (800) 620 549
858.552.1100
437.266.1704 (κύριος)
888.415.8764 (αριθμός
τηλεφώνου χωρίς
χρέωση)
0400 920 9366 ή
+86 021 3217 8300

Καναδάς

Κίνα

Διεύθυνση ηλ. ταχυδρομείου
emeatechnicalsupport@quidel.com

technicalsupport@quidel.com

technicalsupport@quidel.com

chinatechnicalservice@quidel.com
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MDSS GmbH
Schiffgraben 41
30175 Hannover,
Γερμανία

Quidel Corporation
10165 McKellar Court
San Diego, CA 92121 USA
quidel.com

Στυλεός

Emergo Europe
Prinsessegracht 20, 2514 AP
The Hague, Κάτω Χώρες
MDD 93/42/EEC

Puritan Medical Products Company LLC
31 School Street
Guilford, Maine 04443‐0149 USA
1466301EL00 (04/21)
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ΓΛΩΣΣΑΡΙΟ

Αριθμός καταλόγου

Σήμανση συμμόρφωσης CE

Εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος στην
Ευρωπαϊκή Κοινότητα

Κωδικός παρτίδας

Ημερομηνία λήξης

Κατασκευαστής

Όριο θερμοκρασίας

Χρήση για την οποία προορίζεται

Χρήση μόνο με ιατρική συνταγή

Συμβουλευτείτε τις οδηγίες χρήσης

Για in vitro διαγνωστική χρήση

Περιεχόμενο επαρκές για 25
προσδιορισμούς

Περιεχόμενο/Περιέχει

Θετικός μάρτυρας ελέγχου

Αρνητικός μάρτυρας ελέγχου

Διατηρείτε μακριά από το άμεσο ηλιακό
φως
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