Til in vitro diagnostisk brug.
En ordliste over symboler kan findes på quidel.com/glossary.

TILSIGTET ANVENDELSE
Sofia 2 Flu + SARS Antigen FIA anvender immunofluorescensteknologi, der anvendes med Sofia 2. Sofia 2 Flu +
SARS Antigen FIA, er beregnet til simultant kvalitativ påvisning og differentiering af
nucleocapsidproteinantigener fra SARS‐CoV‐2 i direkte podepindsprøver fra nasopharynx (NP) og næsen (NS)
fra individer med en respiratorisk virusinfektion, der ifølge deres læge formodes at have COVID‐19, inden for
de første fem dage efter indtræden af symptomer. Kliniske tegn og symptomer på respiratorisk virusinfektion
forårsaget af SARS‐CoV‐2 og influenza kan være de samme.
Testen er beregnet til samtidig hurtig in vitro‐detektion og differentiering af SARS‐CoV‐2‐virus, influenza‐A‐
virus og nukleocapsid‐proteinantigen fra influenza‐B‐virus, men skelner ikke mellem SARS‐CoV‐virus og SARS‐
CoV‐2‐virus og er ikke beregnet til påvisning af influenza‐C‐antigener. Ydelseskarakteristika for influenza A og B
blev påvist i perioden februar‐marts 2011, hvor influenzavira A/California/7/2009 (2009 H1N1),
A/Perth/16/2009 (H3N2) og B/Brisbane/60/2008 (Victoria‐Like) var de prædominante influenzavira i henhold
til Morbidity and Mortality Weekly Report fra CDC med overskriften “Update: Influenza Activity‐‐United States,
2010‐2011 Season, and Composition of the 2011‐2012 Influenza Vaccine.” Ydelseskarakteristikaene kan variere
i forhold til andre influenzavira, som viser sig. Ved mistanke om infektion med en ny influenzavirus (hvilket
baseres på de af Sundhedsstyrelsen anbefalede aktuelle kliniske og epidemiologiske screeningskriterier), skal
prøverne indsamles under hensyntagen til de relevante forholdsregler for infektionskontrol for nye
smitsomme influenzavira og videresendes til den/de relevante afdelinger til dyrkning.
Virusantigener fra SARS‐CoV‐2, influenza A og influenza B kan som regel påvises i prøver fra de øvre luftveje i
infektionens akutte fase. Positive resultater er tegn på tilstedeværelse af virusantigener, men klinisk
korrelation med anamnesen og andre diagnostiske oplysninger er nødvendige for at fastslå patientens
infektionsstatus.

Positive resultater udelukker ikke bakterieinfektion eller samtidig infektion med andre virusser. Det
påviste agens er ikke nødvendigvis den definitive sygdomsårsag.Laboratorier i USA og dets territorier skal
indberette alle positive resultater til de relevante sundhedsmyndigheder.
Negative SARS‐CoV‐2‐resultater, fra patienter med symptomindtræden efter fem dage, skal behandles som
formodede, og der kan af hensyn til patientens behandling om nødvendigt foretages bekræftelse med en
molekylærassay. Negative resultater udelukker ikke COVID‐19 og bør ikke anvendes som det eneste grundlag
for behandling eller andre behandlingsrelaterede beslutninger vedrørende patienten, herunder beslutninger
vedrørende infektionskontrol. Negative resultater skal tolkes i forhold til patientens nylige eksponeringer,
anamnese og tilstedeværelse af kliniske tegn og symptomer, der stemmer overens med COVID‐19.
En negativ test for influenza A og B er et formodet resultat, og det anbefales, at et sådant resultat bekræftes
vha. en myndighedsgodkendt molekylærbiologisk analyse af influenza A og B. Negative resultater udelukker
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ikke virale influenzainfektioner og bør ikke anvendes som eneste grundlag for behandling eller andre
behandlingsrelaterede beslutninger vedrørende patienten.
Sofia 2 Flu + SARS Antigen FIA er kun beregnet til at blive anvendt på Sofia 2 af lægefagligt personale eller
oplærte brugere med kompetencer i udførelse af test ved hjælp af Sofia 2‐instrumentet.

OVERSIGT OG FORKLARING
Influenzavira er stoffer, som forårsager meget smitsomme, akutte, virale infektioner i luftvejene.
Influenzavira er immunologisk forskellige, enkeltstrengede RNA‐vira. Der findes tre typer influenzavira: A, B og
C. Type A‐vira er de mest almindelige og forbindes med de mest alvorlige epidemier. Type B‐vira forårsager en
almindeligvis mildere sygdom end den, som forårsages af type A. Type C‐vira har aldrig været sat i forbindelse
med en stor sygdomsepidemi hos mennesker. Både type A‐ og B‐vira kan cirkulere samtidigt, men en af
typerne vil almindeligvis være den dominante i en sæson.1
I USA bliver 5‐20 % af befolkningen i gennemsnit smittet med influenza hvert år; mere end 200.000 personer
bliver indlagt på hospitalet på grund af komplikationer i forbindelse med influenza; og ca. 36.000 personer dør
af influenzarelaterede årsager. Nogle personer, såsom voksne over 65 år, små børn og personer med bestemte
sundhedsproblemer, har en høj risiko for at blive ramt af alvorlige komplikationer i forbindelse med influenza 2
SARS‐CoV‐2, også kaldet COVID‐19‐virus, blev først identificeret i Wuhan, Hubei‐provinsen, Kina i december
2019. Ligesom ny coronavirus, SARS‐1 og MERS, menes dette virus at stamme fra flagermus, men SARS‐CoV‐2
kan have haft en mellemvært såsom skældyr, svin eller desmerkatte.3 WHO udråbte COVID‐19 til en pandemi
11. marts 2020, og infektionen har spredt sig blandt mennesker verden over med hundrede tusindvis af
bekræftede infektioner og dødsfald.4
Median‐inkubationstiden anslås at være 5,1 dage, og symptomer forventes at være til stede op til 12 dage
efter smitte.5 Symptomerne på COVID‐19 ligner andre virusfremkaldte luftvejssygdomme og omfatter feber,
hoste og åndenød.6

TESTPRINCIP
Sofia 2 Flu + SARS Antigen FIA benytter immunofluorescensteknologi i et sandwich‐design, der anvendes
sammen med Sofia 2 til at påvise nucleocapsidprotein fra influenza A, influenza B, og SARS‐CoV‐2. Denne test
muliggør påvisning af SARS‐CoV og SARS‐CoV‐2. Testen påviser, men differentierer ikke imellem de to virusser.
Patientprøven anbringes i reagensglasset, hvorefter viruspartiklerne i prøven ophæves, hvilket resulterer i, at
de interne virale nukleoproteiner eksponeres. Efter ophævelsen anbringes prøven i testkassettens prøvebrønd.
Fra prøvebrønden migrerer prøven gennem en teststrimmel, der indeholder forskellige unikke kemiske miljøer.
Hvis der er influenza A, influenza B, SARS‐CoV eller SARS‐CoV‐2‐virusantigen til stede, vil de blive opfanget et
specifikt sted.
BEMÆRK: Testkassetten anbringes, afhængigt af brugerens valg, i Sofia 2 til automatisk tidsindstillet
fremkaldelse (GÅ VÆK‐tilstand) eller anbringes på arbejdsfladen eller bordpladen til manuelt tidsindstillet
fremkaldelse og anbringes derefter i Sofia 2 for at blive scannet (LÆS NU‐tilstand).
Sofia 2 scanner teststrimlen og måler det fluorescerende signal gennem behandling af resultaterne ved brug af
metodespecifikke algoritmer. Sofia 2 viser testresultaterne (positive, negative eller ugyldige) på skærmen.
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MEDFØLGENDE REAGENSER OG MATERIALER
25 testsæt:
 Individuelt pakkede testkassetter (25): Monoklonale anti‐influenza A‐ og anti‐influenza B‐antistoffer fra
mus; Monoklonale anti‐SARS‐antistoffer
 Reagensglas (25): Frysetørret buffer med detergenter og reduktionsmidler
 Reagensopløsning (25): Ampuller med saltopløsning
 Sterile næsepodepinde (SKU # 20380) (25)
 Små, klare 120 µl pipetter med fast volumen (25)
 Flu + SARS‐positiv kontrolpodepind (1): Podepinden er belagt med ikke‐infektiøse rekombinante antigener
fra influenza A, influenza B og SARS
 Negativ kontrolpodepind (1): Podepinden er belagt med varmeinaktiveret, ikke‐infektiøs streptococcus C‐
antigen
 Indlægsseddel (1)
 Oversigtsvejledning (1)
 Kvalitetskontrolkort (findes i æsken med sættet)

MATERIALER, SOM IKKE MEDFØLGER I SÆTTET






Timer eller ur
Sofia 2
Kalibreringskassette (leveret med Sofia 2)
Tørtransportrør (SKU # 20385) (25). Opbevares ved stuetemperatur.
Sofia 2 Flu + SARS kontrolpodepind til yderligere kvalitetskontrol (20391)

ADVARSLER OG FORHOLDSREGLER




















Til in vitro diagnostisk brug.
Receptpligtigt.
Denne test er kun egnet til at blive anvendt sammen med Sofia 2‐instrumentet.
Denne test er kun godkendt til påvisning og differentiering af proteiner fra SARS‐CoV‐2 og influenza, ikke til
andre virusser eller patogener.
Sofia 2 Flu + SARS FIA er beregnet til brug med direkte næsepodepinde og er ikke valideret til brug med
virale transportmedier.
Brug ikke sættets indhold efter den udløbsdato, der er trykt på ydersiden af æsken.
Brug relevante forholdsregler under indsamling, håndtering, opbevaring og bortskaffelse af patientprøver
og brugt sætindhold.
Det anbefales at bruge nitril‐ eller latexhandsker (eller tilsvarende) ved håndtering af patientprøver.
Genanvend ikke brugte testkassetter, pipetter med fast volumen, reagensglas, opløsninger eller
kontrolpodepinde.
Brugeren må ikke åbne folieposen med testkassetten, så den eksponeres for det omgivende miljø, før
testkassetten er klar til øjeblikkelig brug.
Bortskaf og brug ikke testkassetter eller materialer, der er beskadigede eller har været tabt.
Reagensopløsningen indeholder en saltopløsning (saltvand). Hvis opløsningen kommer i kontakt med hud
eller øjne, skal det/de afficerede områder straks skylles med rigelige mængder vand.
Anvisningerne på indlægssedlen skal følges for at opnå nøjagtige resultater.
Kalibreringskassetten skal mellem brug opbevares i den dertil hørende opbevaringspose.
Utilstrækkelig eller forkert prøveindsamling, opbevaring og transport kan forårsage falske testresultater.
Prøveindsamlings‐ og håndteringsprocedurer kræver specifik oplæring og vejledning.
Ved indsamling af en næsepodning bruges den næsepodepind, der følger med sættet.
Brug den korrekte pipette med fast volumen i overensstemmelse med testprocedurerne.
Hæld ikke prøven fra reagensglasset over i testkassettens prøvebrønd. Brug den medfølgende lille, klare
120 µl pipette med fast volumen til at overføre prøven til testkassetten.

_________________________________________________________________________________
Sofia 2 Flu + SARS Antigen FIA
Side 3 af 25

 For at opnå nøjagtige resultater må der ikke anvendes prøver med synligt blod eller meget tyktflydende
prøver.
 Skriv ikke på stregkoden på testkassetten. Den bruges af Sofia 2 til at identificere den type test, der køres,
og til at identificere hver enkelt testkassette, så en læsning nr. 2 af testkassetten i samme Sofia 2
forhindres.
 Ved mistanke om infektion med en ny influenza A‐virus (hvilket baseres på de af Sundhedsstyrelsen
anbefalede aktuelle kliniske og epidemiologiske screeningskriterier), skal prøverne indsamles under
hensyntagen til de relevante forholdsregler for infektionskontrol for nye smitsomme influenzavira og
videresendes til de relevante afdelinger til dyrkning. Der må ikke gøres forsøg på viral dyrkning i disse
tilfælde, medmindre der findes en BSL 3+ facilitet, som kan modtage og dyrke prøverne.
 Selvom denne test har vist sig at påvise dyrket fugleinfluenzavira, herunder fugleinfluenza A undertype
H5N1‐virus, er ydelseskarakteristikaene for denne test med prøver fra mennesker smittet med H5N1 eller
andre fugleinfluenzavira ikke kendt.
 Da påvisningsreagenset er en fluorescerende forbindelse, vil der ikke være noget synligt resultat på
teststrimlen. Sofia 2 skal anvendes til tolkning af resultatet.
 For at opnå nøjagtige resultater må en åbnet og eksponeret testkassette ikke bruges inde i et stinkskab
eller i et område med kraftig ventilation.
 Testning skal udføres i et område med tilstrækkelig ventilation.
 Bortskaf beholdere og ubrugt indhold i henhold til gældende kliniske retningslinjer for bortskaffelse af
miljøfarligt affald.
 Bær egnede værnemidler, handsker og øjen‐/ansigtsværn ved håndtering af indholdet i dette sæt.
 Vask hænderne grundigt efter håndtering.
 Der henvises til sikkerhedsdatabladet (SDS), som findes på quidel.com, for yderligere oplysninger om
faresymboler, sikkerhed, håndtering og bortskaffelse af komponenterne i dette sæt.

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

KVALITETSKONTROL
Der er tre typer kvalitetskontrol for Sofia 2 og testkassetten: Sofia 2‐kalibreringskontrolprocedure,
indbyggede procedurekontrolfunktioner og eksterne kontroller.

Sofia 2‐kalibreringskontrolprocedure
Kalibreringskontrolproceduren skal udføres hver 30. dag. Sofia 2 kan indstilles til at minde brugeren om at
udføre kalibreringskontrolproceduren.
Kalibreringskontrollen er en påkrævet funktion, der kontrollerer Sofia 2s optik og beregningssystemer ved
hjælp af en specifik kalibreringskassette. Denne kalibreringskassette leveres sammen med Sofia 2. Se
brugervejledningen til Sofia 2 for oplysninger om kalibreringskontrolproceduren.
Vigtigt: Sørg for, at kalibreringskassetten opbevares i den medfølgende opbevaringspose mellem brug, så den
beskyttes mod eksponering for lys.
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1. Hvis du ønsker at kontrollere kalibreringen af Sofia
2, skal du vælge "Kør kalibrering" fra hovedmenuen.

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

Sofia 2 angiver, når kalibreringskontrollen er fuldført. Vælg
for at vende tilbage til skærmen Kør test.
BEMÆRK: Hvis kalibreringstjekket ikke består, skal du underrette den tilsynsførende på stedet eller kontakte
Quidels tekniske support eller kontakte din lokale distributør.

Indbyggede procedurekontroller
Sofia 2 Flu + SARS Antigen FIA indeholder en indbygget kontrolprocedurefunktion. Hver gang, der køres en test
i Sofia 2, scannes zonen for procedurekontrol af Sofia 2, og resultatet vises på Sofia 2‐skærmen.
Fremstillerens anbefaling for daglig kontrol er at dokumentere resultaterne af disse indbyggede
procedurekontroller for den første prøve, som testes hver dag. Denne dokumentation logges automatisk i
Sofia 2 sammen med hvert testresultat.
Et gyldigt resultat fra procedurekontrollen viser, at testen flyder korrekt, og at
testkassettens funktionelle integritet er bibeholdt. Procedurekontrollen tolkes af Sofia 2, når testkassetten er
blevet udviklet i 15 minutter. Hvis testen ikke flyder korrekt, vil Sofia 2 angive, at resultatet er ugyldigt. Hvis
det sker, skal du gennemse proceduren og gentage testen med en ny patientprøve og en ny testkassette.

Eksempel: Denne skærm viser et
ugyldigt resultat på Sofia 2.
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Ekstern kvalitetskontrol
Der kan også bruges eksterne kontroller til at påvise, at reagenserne og analyseproceduren fungerer efter
hensigten.
Quidel anbefaler, at der køres positive og negative eksterne kontroller:
 Én gang for hver ikke‐oplært bruger
 En gang for hver ny sætforsendelse ‐ forudsat, at hvert individuelt parti, der modtages i forsendelsen,
testes
 Som yderligere skønnet nødvendigt ifølge interne kvalitetskontrolprocedurer og i overensstemmelse
med lokale, nationale og internationale bestemmelser eller akkrediteringskrav.
Brugeren skal først vælge Kør kvalitetskontrol i hovedmenuen i Sofia 2, og derpå skal kvalitetskontrolkortet
(placeret på æsken) scannes. Kortet indeholder information, der er specifik for sættets parti, herunder
partinummer og udløbsdato.
Brugeren vælger den ønskede tilstand (GÅ VÆK eller LÆS NU) og kører derefter de eksterne kontroltests.
Der følger eksterne positive og negative kontroltests med i sættet, og disse skal testes ved brug af proceduren
til indsamling af podepindsprøver, som kan findes på indlægssedlen eller i oversigtsvejledningen. Den Flu +
SARS‐positive kontrolpodepind indeholder influenza A, influenza B og SARS‐antigen. Den positive kontroltest
skal køres først efterfulgt af den negative kontrol.
Når kvalitetskontrolkørslen er fuldført, vises hvert enkelt resultat som
kontrol og den negative kontrol

eller

på Sofia 2 for den positive

Der må ikke udføres patienttests eller rapporteres patienttestresultater, hvis ét eller begge
kvalitetskontroltestresultater er mislykkede. Gentag testen, eller kontakt Quidel teknisk support, inden der
testes patientprøver.
Hvis både den positive og negative kontrol mislykkes, skal testningen gentages med nye positive og negative
kontroller. Hvis kun én af kontrollerne mislykkes, kan brugeren vælge at gentage både den positive og den
negative kontrol ELLER kun at gentage den kontrol, der mislykkedes. Brugeren kan vælge
på skærmen på
Sofia 2 for at springe den kontroltest over, der allerede er gennemført. Resultater af kvalitetskontrollen vil vise
en kontroltest, der er sprunget over som på Sofia 2.
Der kan rekvireres ekstra eksterne kontroltests separat ved at kontakte Quidel kundeservice.
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INDSAMLING OG HÅNDTERING AF PRØVER
PRØVEINDSAMLING
Næsepodning
Brug den næsepodepind, som følger med sættet.
Inden indsamling af næsepodningen skal patienten instrueres i at pudse næse. Når der indsamles en
næsepodning, skal podepinden (følger med i sættet) føres forsigtigt ind i det næsebor, der har mest sekret,
under visuel kontrol. Før podepinden langs bunden af næsehulen (højst 2,5 cm ind i næseboret), og roter den
forsigtigt, indtil der føles modstand. Drej podepinden flere gange mod næseskillevæggen, og fjern den derefter
fra næseboret.

PRØVETRANSPORT OG ‐OPBEVARING
Prøverne skal testes hurtigst muligt efter indsamling. Baseret på data genereret med SARS Antigen FIA er
næsepodninger stabile i op til 48 timer ved stuetemperatur eller 2 til 8 °C i et rent, tørt transportrør.

TESTPROCEDURE
Alle kliniske prøver skal opnå stuetemperatur, inden analysen kan påbegyndes.
Udløbsdato: Kontrollér udløbsdatoen på hver testpakke eller på den ydre æske inden brug.Brug ikke en test,
hvor udløbsdatoen på mærkatet er overskredet.
Procedure for indsamling af podning (næse)
1. Kontrollér, at Sofia 2 er indstillet til den ønskede tilstand: GÅ VÆK eller LÆS
NU.
Se afsnittet »Brug af Sofia 2« for mere information.

Tilføj
langsomt
Skru af
Reagen
sglas

2. Overfør hele reagensopløsningen til reagensglasset. Omryst
reagensglasset for at opløse dets indhold.

Reagensop
løsning i
kolbe

3. Anbring patientpodningsprøven i reagensglasset. Kør podepinden mindst 3 gange
rundt, mens den presses ned mod bunden og ind mod siden på reagensglasset.

Lad podepinden blive i reagensglasset i 1 minut.

4. Drej podepindens hoved rundt, og pres det ind mod siden på reagensglasset, mens
du fjerner det. Bortskaf den brugte podepind som miljøfarligt affald.
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5. Fyld den medfølgende lille, klare 120 µl pipette med fast volumen med
patientprøven fra reagensglasset.
Sådan fyldes pipetten med fast volumen med patientprøven:
a) Klem den øverste pipettebold GODT sammen.
b) Bliv ved med at klemme, og anbring pipettespidsen i patientprøven.
c) Idet pipettens spids efterlades i patientprøven udløses trykket på
pipettebolden, så pipetten fyldes.

Klem
her
120 µl
pipette

Overløb

Prøve fra
patienten

6. Klem den øverste pipettebold godt sammen, så indholdet af den lille, klare 120 µl
pipette med fast volumen tømmes i testkassettens prøvebrønd. Efterlad den
ekstra væske i pipettens overløbsbold.
BEMÆRK: Pipetterne med fast volumen er designet til at indsamle og
dispensere den korrekte mængde flydende prøve. Pipetten skal
bortskaffes som miljøfarligt affald.
BEMÆRK: Hæld ikke prøven fra reagensglasset. Brug den medfølgende
lille, klare 120 µl pipette med fast volumen.

Prøvebrønd

7. Fortsæt straks til det næste afsnit, "Anvendelse af Sofia 2", for at fuldføre testen.

BRUG AF SOFIA 2
Tilstandene GÅ VÆK/LÆS NU
Se Sofia 2 brugermanual for driftsanvisninger.
Sofia 2 kan indstilles til to forskellige tilstande (GÅ VÆK og LÆS NU). Procedurerne for hver tilstand er
beskrevet herunder.

GÅ VÆK‐tilstand
I GÅ VÆK‐tilstand sætter brugeren straks testkassetten i Sofia 2. Sofia 2 scanner testen periodisk i løbet af
testfremkaldelsestiden. Positive og negative testresultater vises efter 15 minutter.

LÆS NU‐tilstand
Yderst vigtigt: Testen skal fremkaldes i SAMTLIGE 15 minutter, INDEN den anbringes i Sofia 2.
Brugeren skal først lade testkassetten stå på en arbejdsflade eller en bordplade i 15 minutter (uden for Sofia 2)
og tage tid på dette fremkaldelsestrin manuelt. Derefter sætter brugeren testkassetten i Sofia 2. I LÆS NU‐
tilstanden vil Sofia 2 scanne og vise testresultatet i løbet af 1 minut.

Advarsel: Resultaterne må ikke tolkes mere end 30 minutter efter podning. Hvis Sofia 2 anvendes
senere end dette tidspunkt, kan det medføre forkerte resultater.
Yderst vigtigt: Brugeren må aldrig åbne folieposen med testkassetten, så kassetten eksponeres for
omgivelserne, før den er klar til øjeblikkelig brug.
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KØR TEST PÅ SOFIA 2
1. Indlæs bruger‐id med den indbyggede stregkodescanner, eller indtast data manuelt på skærmtastaturet.
BEMÆRK: Hvis du ved en fejl kommer til at scanne den forkerte stregkode, vælger du feltet igen for at
fremhæve det igen. Derefter scannes igen med den korrekte stregkode, og den tidligere anvendte vil blive
overskrevet af den korrekte stregkode.

2. Indlæs patient‐id og bestillingsnr. (hvis det er relevant) med stregkodescanneren, eller indtast data
manuelt på skærmtastaturet.

3. Kontrollér, at den korrekte fremkaldelsestilstand, GÅ VÆK eller LÆS NU, er valgt. Tryk på
på Sofia 2.

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

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

Eksempel: Denne skærm viser, at testen i GÅ
VÆK‐tilstand har 12 minutter og 34 sekunder
tilbage. Sofia 2 aflæser og viser resultaterne
efter 15 minutter.

FORTOLKNING AF RESULTATER VED BRUG AF SOFIA 2
Når testen er fuldført, vises resultaterne på skærmen på Sofia 2. Testlinjerne, der er fluorescerende, kan ikke
ses med det blotte øje.
Skærmen på Sofia 2 viser resultaterne for procedurekontrollen som værende eller og vil individuelt give
et eller resultat for SARS. Hvis procedurekontrollen er , skal testen gentages med en ny patientprøve
og en ny testkassette. Hvis der er tilsluttet en printer, kan resultaterne udskrives manuelt ved at vælge
udskriftsikonet, mens testresultaterne vises på skærmen.
Positive resultater:

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

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

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

Eksempel: Denne skærm viser et gyldigt
positivt resultat for influenza B og
SARS.
BEMÆRK: Et positivt testresultat
udelukker ikke samtidige infektioner
med andre patogener.
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Negative resultater:

Eksempel: Denne skærm viser et
gyldigt negativt resultat for influenza
A, influenza B og SARS.
NOTE: Et negativt resultat udelukker
ikke infektion.

Ugyldige resultater:

Eksempel: Denne skærm viser et
ugyldigt resultat.
Ugyldigt resultat: Hvis testen er
ugyldig, skal der udføres en ny test
med en ny patientprøve og en ny
testkassette.

BEGRÆNSNINGER
 Indholdet af dette sæt skal anvendes til kvalitativ påvisning af influenza A, influenza B og SARS‐antigen fra
næsepodepinde.
 Virale transportmedier (VTM) må ikke bruges sammen med denne test, da det kan forårsage falske
resultater.
 Denne test påviser både levedygtig (levende) og ikke‐levedygtig influenza A, influenza B, SARS‐CoV og
SARS‐CoV‐2. Testens ydelse afhænger af mængden af virus (antigen) i prøven og kan korrelere eller ikke
korrelere med resultater af virusdyrkning udført på samme prøve.
 Et negativt testresultat kan opstå, hvis antigenindholdet i en prøve er under påvisningsgrænsen for testen,
eller hvis prøven blev indsamlet eller transporteret forkert.
 Manglende overholdelse af testproceduren kan påvirke testens ydelse negativt og/eller ugyldiggøre
testresultatet.
 Testresultaterne skal evalueres sammen med andre kliniske data, som er tilgængelige for lægen.
 Positive testresultater udelukker ikke samtidige infektioner med andre patogener.
 Positive testresultater differentierer ikke mellem SARS‐CoV og SARS‐CoV‐2.
 Positive testresultater identificerer ikke specifikke undertyper af influenza A‐virus.
 Negative testresultater er ikke beregnet til at være bestemmende i forhold til andre ikke‐influenzavirus
eller SARS‐virus eller bakterielle infektioner.
 Negative resultater fra patienter med COVID‐19‐symptomindtræden efter fem dage skal behandles som
formodede, og der kan af hensyn til patientens behandling om nødvendigt foretages bekræftelse med en
molekylærassay.
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 Negative resultater for influenza A eller influenza B skal behandles som formodede og bekræftes med en
FDA‐godkendt molekylær analyse, hvis det er nødvendigt, til klinisk behandling, herunder
infektionskontrol.
 Børn har en tendens til at sprede influenzavirus i større omfang og i længere tid end voksne. Derfor vil
testning af prøver fra voksne ofte give lavere sensitivitet end testning af prøver fra børn.
 Positive og negative prædikative værdier afhænger i høj grad af prævalensen. Der er større sandsynlighed
for falsk negative testresultater under topaktivitet, når sygdomsprævalensen er høj. Der er større
sandsynlighed for falsk positive testresultater med lav influenzaaktivitet, når prævalensen er moderat til lav.
 Personer, som har modtaget nasalt administreret influenza A‐vaccine, kan have positive testresultater i op
til 3 dage efter vaccinationen.
 Monoklonale antistoffer påviser muligvis ikke, eller påviser med mindre sensitivitet, influenza A‐vira, som
har undergået mindre aminosyreændringer i målepitopregionen.
 Hvis der er behov for differentiering af specifikke SARS eller influenza A‐undertyper og stammer af
influenza A, skal der foretages yderligere test i overensstemmelse med retningslinjer fra
Sundhedsstyrelsen.

KLINISK YDEEVNE
Sofia 2 Flu + SARS Antigen FIA er et lateralt flowfluorescerende immunanalyse (FIA). Det er en ændring af
testkassetten, der anvendes i den FDA‐clearede analyse (Sofia Influenza A+B FIA (k112177, k131606, k153012,
k162438)), så den omfatter monoklonale antistoffer til påvisning af SARS‐CoV‐2. Data til påvisning af influenza
A+B ved Sofia Influenza A+B FIA præsenteres nedenfor.
Ydelse af Sofia Influenza A+B FIA versus Celledyrkning
Ydelsen af Sofia Influenza A+B FIA med Sofia blev sammenlignet med metoder til viral celledyrkning, efterfulgt
af direkte fluorescerende analyse (DFA) i et klinisk feltstudie i på flere centre, i perioden februar til marts 2011 i
USA. Studiet blev udført af sundhedspersonale på sytten (17) forskellige professionelle steder med CLIA‐
dispensation (kombineret) i forskellige geografiske områder i USA. Der blev i denne multicenter, point‐of‐care
(POC) felttest indsamlet to (2) næsepodninger eller to (2) podninger fra nasopharynx eller nasopharyngeale
aspirat‐/skylleprøver fra hver af de totusind seksogtres (2066) patienter. Sekshundrede enoghalvfjerds (671)
leverede et par næsepodningsprøver, syvhundrede fireogtredive (734) leverede et par podningsprøver af
nasopharynx, og sekshundrede enogtres (661) leverede en nasopharyngeal aspirat‐/skylleprøve. Alle kliniske
prøver blev indsamlet fra symptomatiske patienter: 74 % var <6 år, 22 % var 6‐21 år, 4 % var 22‐59 år, og 1 %
var ≥60 år. Treoghalvtreds procent (53 %) var mænd, og syvogfyrre procent (47 %) var kvinder.
I alt blev der testet totusind syvogfyrre (2047) prospektive kliniske prøver med Sofia Influenza A+B FIA, som
leverede gyldige resultater i forbindelse med dette kliniske studie. Disse resultater er anført i tabel 2‐6.
Forekomsten af ugyldige resultater var 0,9 % (19/2066) med 95 % CI: 0,6 % til 1,4 %. De ugyldige resultater er
ikke medtaget i tabel 2‐6, idet nye patientprøver ikke blev indsamlet til gentaget testning.
Der blev foretaget test på centret af en næsepodning eller en podning fra næsesvælget eller af en del af en
nasopharyngeal aspirat‐/skylleprøve, udført af sundhedsfagligt personale i lægens konsultation eller på
hospitalet med Sofia Influenza A+B FIA. Alle prøver blev indsamlet og testet i frisk tilstand. De øvrige prøver
blev anbragt i virustransportmedium med henblik på dyrkning. De parrede podninger eller de parrede aspirat‐
/skylleprøver blev testet i tilfældig rækkefølge i Sofia Influenza A+B FIA versus dyrkning. Der blev udført
viruscelledyrkning enten på et lokalt klinisk laboratorium på teststedet, eller prøverne blev transporteret på
kolde men ikke frosne ispakninger i løbet af natten til et centralt laboratorium til dyrkning inden for 48 timer.
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Resultater med Sofia Influenza A+B FIA næsepodninger versus dyrkning (Alle aldersgrupper) – Influenza A
Virusdyrkning
95 % CI
POS
NEG
I alt
Sensitivitet
90 % 84 %
94 %
Sofia Influenza A+B
POS
124
27
151
Specificitet
95 % 93 %
96 %
FIA
NEG
14
500
514
I alt
138
527
665
Resultater med Sofia Influenza A+B FIA næsepodninger versus dyrkning (alle aldersgrupper) – Influenza B
Virusdyrkning
95 % CI
POS
NEG
I alt
Sensitivitet
89 % 82 % 94 %
POS
100
23
123
Specificitet
96 % 94 % 97 %
Sofia Influenza A+B
FIA
NEG
12
530
542
I alt
112
553
665
Resultater med Sofia Influenza A+B FIA podninger fra nasopharynx versus dyrkning – Influenza A
Virusdyrkning
95 % CI
POS
NEG
I alt
Sensitivitet 97,1 % 91,8 % 99,0 %
Sofia Influenza A+B POS
100
34
134
Specificitet 94,6 % 92,6 % 96,1 %
FIA
NEG
3
596
599
I alt
103
630
733
Resultater med Sofia Influenza A+B FIA næsepodninger versus dyrkning
Virusdyrkning
POS
NEG
I alt
Sensitivitet
90 %
101
19
120
Specificitet
97 %
Sofia Influenza A+B POS
FIA
NEG
11
602
613
I alt
112
621
733

95 % CI
83 %
94 %
95 %
98 %

Retrospektiv sammenligning af Sofia Influenza A+B FIA og Sofia 2 Flu + SARS Antigen FIA
For at påvise, at tilføjelsen af SARS‐CoV‐2 Sofia Influenza A+B FIA ikke havde nogen indvirkning på påvisningen
af influenza A eller influenza B, blev der udført et studie med resterende kliniske prøver (72 influenza‐A‐
positive, 15 influenza‐B‐positive, 56 negative). Prøverne blev testet med en FDA‐clearet molekylær anordning
(Solana Influenza Assay, k161814) for at bekræfte tilstedeværelse eller fravær af influenza A eller influenza B.
Prøverne blev testet i henhold til de respektive indlægssedler for begge enheder.
Influenza A‐ydeevne
Influenza A‐resultater for både Sofia 2 Flu + SARS and Sofia Influenza A+B‐assays blev kombineret i følgende
tabel:
Influenza A‐ydeevne
Sofia Influenza A+B
POS
NEG
I alt
PPA 100,0 %
Sofia 2 Flu + SARS POS
70
2*
72
NPA
96,6 %
FIA
NEG
0
56
56
I alt
70
58
128
*2 Afvigende prøver blev bekræftet positive for influenza A på Solana

95 % CI
94,8 %
100,0 %
88,3 %
99,0 %
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Influenza A‐resultater for både Sofia 2 Flu + SARS‐ og Solana Influenza A+B assays blev kombineret i følgende
tabel:

Sofia 2 Flu + SARS FIA

POS
NEG
I alt

Influenza A‐ydeevne
Solana Influenza A+B‐analyse
POS
NEG
I alt
72
0
72
0
56
56
72
56
128

PPA
NPA

100,0 %
100,0 %

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

Influenza B‐ydeevne
Influenza A‐resultater for både Sofia 2‐influenza + SARS‐ og Sofia Influenza A+B‐assays blev kombineret i
følgende tabel:
Influenza B‐ydeevne
Sofia Influenza A+B
POS
NEG
I alt
PPA
Sofia 2 Flu + SARS FIA POS
14
1*
15
NPA
NEG
0
56
56
I alt
14
57
71
* Afvigende prøver blev bekræftet negativ for influenza B på Solana

100,0 %
98,2 %

95 % CI
78,5 %
100,0 %
90,7 %
99,7 %

Influenza A‐resultater for både Sofia 2 Flu + SARS and Solana Influenza A+B assays blev kombineret i følgende
tabel:

Sofia 2 Flu + SARS FIA

POS
NEG
I alt

Influenza B‐ydeevne
Solana Influenza A+B‐analyse
POS
NEG
I alt
15
0
15
0
56
56
15
57
71

PPA
NPA

100,0 %
100,0 %

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

Prospektiv under the Sofia 2 Flu + SARS Antigen FIA
Der blev udført en undersøgelse af ethundredeogfemogtres (165) direkte næsepodepinde Prøverne blev
indhentet fra symptomatiske patienter, der var mistænkt for at have COVID‐19, på seks (6) steder og som blev
testet friske med Sofia‐analysen enten på et enkelt centralt laboratorium (113‐specimens) eller på
opsamlingsstedet (52‐specimens). Alle patienter fik taget prøven med en matchende næsepodepind til RT‐PCR
på det centrale sted. Rækkefølgen af indsamling af podninger var randomiseret mellem assays. Sofia 2 Flu +
SARS Antigen FIA blev sammenlignet med en referenceudledt RT‐PCR‐assay.
Patientdemografi
Der foreligger patientdemografi (alder, tid forløbet fra startdato) for de tohundrede og ni (165) prøver anvendt
i undersøgelsen. De demografiske oplysnigner vises i tabellen nedenfor.

_________________________________________________________________________________
Sofia 2 Flu + SARS Antigen FIA
Side 15 af 25

Patientdemografien for næsepodepinde (Sofia‐positiv = 40)
Sofia SARS Antigen FIA
Alder

I alt

Samlet positiv

Prævalens

< 5 år

0

0

I/R

6 til 21 år

15

4

26,7 %

22 til 59 år

123

33

26,8 %

> 60 år*
26
3
11,5 %
* En prøve var ugyldig i Sofia Flu + SARS Antigen‐analysen og blev fjernet fra yderligere analyse
Resultat af prøvepositivitet baseret på dage efter symptomstart:
Dage efter symptomdebut for næsepodeprøver (Sofia‐positiv = 33)
Dage efter symptomstart
Antal testede prøver Antal positive prøver % positiv
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 %
* En prøve var Sofia 2 Flu + SARS Antigen FIA negativ og positiv iht. referenceudledt RT‐PCR
** En prøve var Sofia 2 Flu + SARS Antigen FIA negativ og positiv iht. referenceudledt RT‐PCR
*** En prøve var ugyldig i Sofia Influenza + SARS Antigen‐analysen og fjernet fra yderligere analyse
Sofia 2 Flu + SARS Antigen FIA‐ydeevne sammenlignet med referenceekstraherede RT‐PCR‐analyser for
influenza A og influenza B og for SARS‐CoV‐2
Referenceekstraheret influenza A+B
RT‐PCR‐analyse – influenza A
95 % CI
Influenza A
POS
NEG
I alt
PPA
I/R
I/R
I/R
0
0
0
NPA 100,0 % 97,7 % 100,0 %
Sofia 2 Flu + SARS POS
Antigen FIA‐
NEG
0
164
164
PPV
I/R
I/R
I/R
analyse
I alt
0
164
164**
NPV 100,0 % 97,7 % 100,0 %
Prævalens
0,0 %
0,0 %
3,0 %

Influenza B
Sofia 2 Flu + SARS
Antigen FIA‐
analyse

Referenceekstraheret influenza A+B
RT‐PCR‐analyse – influenza B
POS
NEG
I alt
POS
0
0
0
NEG
0
164
164
I alt
0
164
164**

PPA
NPA
PPV
NPV
Prævalens

I/R
100,0 %
I/R
100,0 %
0,0 %

95 % CI
I/R
I/R
97,7 % 100,0 %
I/R
I/R
97,7 % 100,0 %
0,0 %
3,0 %
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Referenceudledt SARS‐CoV‐2
RT‐PCR assay
POS
NEG
POS
40
0
NEG
2*
122
I alt
42
122

95 % CI
PPA
95,2 %
84,2 % 98,7 %
NPA 100,0 %
96,9 % 100,0 %
PPV 100,0 %
91,2 % 100,0 %
NPV
98,4 %
94,3 % 99,6 %
Prævalens
25,6 %
19,5 % 32,8 %
* De to uoverensstemmende prøver (Sofia 2 Negative/referenceekstrehereret RT‐PCR‐analyse Positive) havde
Ct‐værdier på 31,95 og 38,72.
*** En prøve var ugyldig i Sofia Influenza + SARS Antigen‐analysen og blev fjernet fra den videre analyse
SARS‐CoV‐2
Sofia 2 Flu + SARS
Antigen FIA‐
analyse

I alt
40
124
164**

ANALYTISK YDEEVNE
Påvisningsgrænse
LoD for Sofia 2 Flu + SARS Antigen FIA blev bestemt ved hjælp af begrænsende fortyndinger af følgende
virusstammer af Influenza A, Influenza B og SARS CoV‐2 i negativ nasal matrix i UTM:
LoD‐virusstammer
Influenza A H3N2 Hongkong/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

Undersøgelsen med det formål at bestemme Sofia 2 Flu + SARS Antigen FIA LoD var designet til at afspejle
assayen, når der anvendes direkte podninger. I denne undersøgelse blev der tilsat ca. 50 µl virusfortynding i
saltvand til podepindsprøver. Den berigede podepindsprøve blev tilsat til Sofia 2 Flu + SARS Antigen FIA
ekstraktionsmiddel sideløbende med en næsepodeprøve indeholdende NP‐matrix. Prøverne blev behandlet
sideløbende ifølge indlægssedlen.
Tabellen nedenfor viser LoD for Sofia 2 Flu + SARS Antigen FIA for influenza A, influenza B og SARS‐CoV‐2.
Virus

Koncentration
(TCID50/ml)

N

Negativ

Positiv

% positiv

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 %

Influenza A H3N2
Hongkong/8/68
Influenza B
Florida/02/06
SARS CoV‐2
USA‐WA1/2020

2020 CDC Human Influenza‐panelet blev testet samtidig med Sofia Influenza A+B FIA og Sofia 2 Flu + SARS FIA‐
analyser. Panelet blev testet i henhold til den podepinds‐protokol, der anbefales af CDC. Kort fortalt blev der
forberedt en række 5‐folds fortyndinger med hvert panelmedlem. Disse fortyndinger blev testet med fem
replikater, indtil to fortyndinger i træk var negative. De testresultater, der blev genereret for hver
influenzastamme, er anført nedenfor:
2020 CDC Human Influenza Panel
Influenza‐virus
(Type/Subtype)
Influenza‐virus
(Type/Subtype)
A(H3N2)

Virusstamme
Navn
Virusstammes navn
A/Perth/16/2009

Metode
Seriel
fortynding

Koncentration for virusseriefortyndning (EID50/ml) og antal positive
resultater ved hver fortynding (N=5)
109,3
2x
4x
8x
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
# Påvist
5
5
5
5
5
1
0
I/R
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2020 CDC Human Influenza Panel
Influenza‐virus
(Type/Subtype)

Virusstamme
Navn

Influenza‐virus
(Type/Subtype)

Virusstammes navn

A(H3N2)

A/Hong
Kong/2671/2019

Influenza‐virus
(Type/Subtype)

A9H1N1pdm09

Virusstammes navn

A/Christ
Church/16/2010

Influenza‐virus
(Type/Subtype)

Virusstammes navn

A9H1N1pdm09

A/GuangDong‐
Maonan/1536/2019

Influenza‐virus
(Type/Subtype)

Virusstammes navn

B (Victoria
Lineage)

B/Michigan/09/2011

Influenza‐virus
(Type/Subtype)

Virusstammes navn

B (Yamagata
Lineage)

B/Texas/81/2016

Influenza‐virus
(Type/Subtype)

Virusstammes navn

B (Victoria
Lineage)

B/Washington/02/2019

Metode

Koncentration for virusseriefortyndning (EID50/ml) og antal positive
resultater ved hver fortynding (N=5)

Sofia 2
Influenza % Påvisning 100 % 100 %
A+B FIA
# Påvist
5
5
Sofia 2 Flu
+ SARS FIA % Påvisning 100 % 100 %
2x
4x
Seriel
10 7,5
106,5 105,5
fortynding
EID50/ml
# Påvist
5
5
Sofia 2
Influenza
100
100
% Påvisning
A+B FIA
%
%
# Påvist
5
5
Sofia 2 Flu
100
100
+ SARS FIA % Påvisning
%
%
4
x
2
x
Seriel
1010,2
10
10
fortynding
EID50/ml
9,2
8,2
Sofia 2
Influenza
A+B FIA
Sofia 2 Flu
+ SARS FIA
Seriel
fortynding
Sofia 2
Influenza
A+B FIA
Sofia 2 Flu
+ SARS FIA
Seriel
fortynding
Sofia 2
Influenza
A+B FIA
Sofia 2 Flu
+ SARS FIA
Seriel
fortynding
Sofia 2
Influenza
A+B FIA
Sofia 2 Flu
+ SARS FIA
Seriel
fortynding
Sofia 2
Influenza
A+B FIA
Sofia 2 Flu
+ SARS FIA

100 % 100 % 100 % 20 %

0%

5
5
5
5
5
0
100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 0 %
8x
1,6 x 3,2 x
104,5 104,5 103,5
2
0
0
40 %

0%

0%

5
100
%
8x
10

0

0

0%

0%

7,2

1,6 x
107,2

3,2 x
106,2

6,4 x
105,2

5

5

5

0

1,28
x
104,2
0

0%

0%

# Påvist
5
5
5
5
5
0
% Påvisning 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 0 %
2x
4x
8x
1,6 x 3,2 x 6,4 x
109,1
108,1 107,1 106,1 106,1 105,1 104,1
EID50/ml
# Påvist
5
5
5
5
0
0

0
0%

# Påvist

5

5

I/R

% Påvisning 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %

% Påvisning 100 % 100 % 100 % 100 %

0%

0%

# Påvist
5
5
5
5
0
% Påvisning 100 % 100 % 100 % 100 % 0 %
2x
4x
8x
1,6 x 3,2 x
106,9
105,9 104,9 103,9 103,9 102,9
EID50/ml
# Påvist
5
5
5
5
0

0
0%
6,4 x
101,9
0

% Påvisning 100 % 100 % 100 % 100 %

0%

0%

# Påvist
5
5
5
5
0
% Påvisning 100 % 100 % 100 % 100 % 0 %
2x
4x
8x
1,6 x 3,2 x
108,3
7,3
6,3
5,3
10
10
10
105,3 104,3
EID50/ml
# Påvist
5
5
5
5
5

0
0%
6,4 x 1,28 x 2,56 x
103,3 103,3 102,3
5
0
0

% Påvisning 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %

0%

0%

# Påvist
5
5
5
5
5
5
0
0
% Påvisning 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 0 % 0 %
2x
4x
8x
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
# Påvist
5
5
5
5
5
0
0
% Påvisning 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %

0%

0%

# Påvist
5
5
5
5
5
% Påvisning 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %

0
0%

0%
0%
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2020 CDC Human Influenza Panel
Influenza‐virus
(Type/Subtype)
Influenza‐virus
(Type/Subtype)
B (Yamagata
Lineage)

Virusstamme
Navn

Metode

Virusstammes navn

B/Phuket/3073/2013

Koncentration for virusseriefortyndning (EID50/ml) og antal positive
resultater ved hver fortynding (N=5)
2x
4x
8x
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
# Påvist
5
5
5
5
0
0
I/R

Seriel
fortynding
Sofia 2
Influenza
% Påvisning 100 % 100 % 100 % 100 % 0 %
A+B FIA
# Påvist
5
5
5
5
3
Sofia 2 Flu
+ SARS FIA % Påvisning 100 % 100 % 100 % 100 % 60 %

0%

I/R

0
0%

0
0%

Analytisk reaktionsevne/inklusivitet
Den analytiske reaktivitet fra de monoklonale antistoffer er målrettet SARS‐CoV‐2 i Sofia 2 Flu + SARS Antigen
FIA blev evalueret med de aktuelt tilgængelige SAR‐CoV‐2‐stammer (se nedenstående tabel).
2019‐nCoV‐stamme/Isolat
USA‐WA1/2020
USA CA3/2020‐P2

Kilde/prøvetype
BEI NR‐52286
BEI NR‐52385

Koncentration
3,40 x105 TCID50/ml
1x107 TCID50/ml

Den analytiske reaktivitet med monoklonale antistoffer rettet mod influenza A og influenza blev påvist med
Sofia Influenza A+B FIA og Sofia ved brug af i alt 30 stammer af human influenzavirus bestående af 21 influenza
A‐vira og 9 influenza B‐vira. Yderligere oplysninger om denne test findes i tabel 11 i indlægssedlen til Sofia
Influenza A+B FIA.
For yderligere at påvise analytisk følsomhed over for moderne influenzastammer testede Sofia 2 Flu + SARS
Antigen FIA CDC Human Influenza Panel 2020. Panelet blev testet i henhold til den podepinds‐protokol, der
anbefales af CDC. De testresultater, der blev genereret for hver influenzastamme, er anført nedenfor:
Influenzavirus
(Type/undertype)

Virusstammes navn

A(H3N2)

A/Perth/16/2009

A(H3N2)

A/Hong Kong/2671/2019

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

Virusseriefortyndingskoncentration (EID50/ml) og
Antal positive resultater ved højeste påviselige
fortynding (N=5)
1,28 x 104,3
5/5
8 x 104,5
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
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Krydsreaktivitet
Krydsreaktiviteten fra de monoklonale antistoffer, der anvendes til påvisning af influenza A og influenza B, blev
fastlagt som et led i indsendelsen for Sofia Influenza A+B FIA (K112177) 510k Yderligere oplysninger om denne
test findes i tabel 13 i indlægssedlen til Sofia Influenza A+B FIA.
Krydsreaktiviteten fra de monoklonale antistoffer, der anvendes til påvisning af SARS‐CoV‐2, blev evalueret ved
at teste forskellige mikroorganismer (9), vira (16) og negative matricer (3), der potentielt kan krydsreagere
med Sofia 2 Flu + SARS FIA. Hver organisme og virus blev testet i tre eksemplarer. Slutkoncentrationen af
organismerne og virusserne er dokumenteret i nedenstående tabel:
Krydsreaktivitet/interferens for SARS‐CoV‐2
Virus/bakterie/parasit*

Stamme

Kilde/prøvetyp
e

Adenovirus

Type 1

Isolat

Coronavirus

229e

Isolat

Coronavirus

OC43

Isolat

Coronavirus

NL63

Isolat

MERS‐CoV
(varmeinaktiveret)

Florida/USA‐
2_Saudiarabien_2
014

Isolat

M129

Isolat

Z018

Isolat

Influenza A H3N2

Brisbane/10/07

Isolat

Influenza A H1N1

Ny
Kaledonien/20/99

Isolat

Influenza B

Brisbane/33/08

Isolat

Parainfluenza

Type 1

Isolat

Parainfluenza

Type 2

Isolat

Parainfluenza

Type 3

Isolat

Parainfluenza

Type 4b

Isolat

Enterovirus

Type 68

Isolat

A1 (IA10‐s003)

Isolat

Type A (3/2015
isolat nr. 3)

Isolat

Mycoplasma
pneumoniae
Streptococcus
pyogenes

Human
metapneumovirus
Respiratorisk
syncytialvirus
Human rhinovirus

I/R

Inaktiveret
virus

Koncentrati
on

Resultater for
krydsreaktivitet*

Resultater for
interferens*

1 x 105,53
U/ml
1 x 105,10
U/ml
9,55 x 105
TCID50/ml
5 x 103,67
U/ml

Ingen
krydsreaktivitet
Ingen
krydsreaktivitet
Ingen
krydsreaktivitet
Ingen
krydsreaktivitet

Ingen
interferens
Ingen
interferens
Ingen
interferens
Ingen
interferens

1,17 x 105
TCID50/ml

Ingen
krydsreaktivitet

Ingen
interferens

3 x 106
CCU/ml
3,8 x 106
cfu/ml
1 x 105,07
U/ml
1 x 105,66
U/ml
1 x 105,15
U/ml
1 x 105,01
U/ml
1 x 105,34
U/ml
8,5 x 105
TCID50/ml
1 x 105,53
U/ml
1 x 105,5
U/ml
1 x 105,55
U/ml
1 x 105,62
U/ml
Ikke
tilgængelig

Ingen
krydsreaktivitet
Ingen
krydsreaktivitet
Ingen
krydsreaktivitet
Ingen
krydsreaktivitet
Ingen
krydsreaktivitet
Ingen
krydsreaktivitet
Ingen
krydsreaktivitet
Ingen
krydsreaktivitet
Ingen
krydsreaktivitet
Ingen
krydsreaktivitet
Ingen
krydsreaktivitet
Ingen
krydsreaktivitet
Ingen
krydsreaktivitet

Ingen
interferens
Ingen
interferens
Ingen
interferens
Ingen
interferens
Ingen
interferens
Ingen
interferens
Ingen
interferens
Ingen
interferens
Ingen
interferens
Ingen
interferens
Ingen
interferens
Ingen
interferens
Ingen
interferens
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Krydsreaktivitet/interferens for SARS‐CoV‐2
Virus/bakterie/parasit*

Chlamydophila
pneumoniae
Haemophilus
influenzae
Legionella
pneumophila
Streptococcus
pneumoniae
Bordetella pertussis

Stamme

Kilde/prøvetyp
e

AR‐39

Isolat

Type b; Eagan

Isolat

Philadelphia

Isolat

Z022; 19f

Isolat

A639

Isolat

Koncentrati
on

Resultater for
krydsreaktivitet*

Resultater for
interferens*

2,9 x 106
IFU/ml
7,87 x 106
cfu/ml
6,82 x 106
cfu/ml
2,26 x 106
cfu/ml
6,37 x 106
cfu/ml

Ingen
krydsreaktivitet
Ingen
krydsreaktivitet
Ingen
krydsreaktivitet
Ingen
krydsreaktivitet
Ingen
krydsreaktivitet

Ingen
interferens
Ingen
interferens
Ingen
interferens
Ingen
interferens
Ingen
interferens

Pneumocystis
1,56 x 106
Ingen
Ingen
jirovecii‐S. cerevisiae W303‐Pji
Isolat
cfu/ml
krydsreaktivitet
interferens
rekombinant
Mycobacterium
6,86 x 107
Ingen
Ingen
H37Ra‐1
Isolat
tuberculosis
cfu/ml
krydsreaktivitet
interferens
Staphylococcus
1,21 x 1010
Ingen
Ingen
MRSE; RP62A
Isolat
epidermidis
cfu/ml
krydsreaktivitet
interferens
Ingen
Ingen
Staphylococcus
5,5 x 109
NCTC 8325
Isolat
cfu/ml
krydsreaktivitet
interferens
aureusMSSA
Ingen
Ingen
Staphylococcus
1,38 x 1010
0801638
Isolat
cfu/ml
krydsreaktivitet
interferens
aureus*MRSA
Coronavirus HKU1 blev ikke testet for krydsreaktivitet på grund af manglende tilgængelighed. 19 kliniske
prøver , der indeholdt Coronavirus HKU1 blev testet og gav alle negative resultater, yderligere våd testning
for krydsreaktivitet var ikke nødvendig.
* Testning blev udført som triplikater
Hook‐effekt
Virkningerne ved høje koncentrationer af de forskellige vira (krogeffekt ved høje doser) blev testet på Sofia 2
Flu + SARS Antigen FIA. Den generelle procedure gik ud på at teste fremstillede prøver fremstillet med virus
ved den størst mulige koncentration.
Ved test af høje koncentrationer af influenza A, influenza B eller SARS CoV‐2‐virusniveauer påviste Sofia 2 Flu +
SARS Antigen FIA 100 % positive resultater for alle testede for hver analysand. De testede koncentrationer
repræsenterer de maksimale tilgængelige koncentrationer for de evaluerede virusstammer. Der var ingen
krog klar til denne analyse.
Resultaterne fra dette forsøg understøtter konklusionen om, at testen i tilfælde af SARS og influenza‐co‐
infektioner, hvor prøven har en høj virusmængde af influenza A, vil give 100 % positive resultater for SARS.
Det indikerer også, at når prøven har en høj virusmængde af influenza B, vil testen give 100% positive
resultater for SARS.
Undersøgelse af interferens fra endogene stoffer
Den potentielle interferens eller krydsreaktivitet på de monoklonale antistoffer, der anvendes til påvisning af
influenza A og influenza B fra endogene stoffer, blev fastlagt som en del af indsendelsen for Sofia Influenza
A+B FIA (K112177) 510k Yderligere oplysninger om denne test findes i tabel 14 i indlægssedlen til Sofia
Influenza A+B FIA.
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Den potentielle interferens eller krydsreaktivitet på de monoklonale antistoffer, der anvendes til påvisning af
SARS‐CoV‐2 fra endogene stoffer , blev bestemt ved at teste fjorten stoffer i en negativ klinisk matrix ved
målkoncentrationer for fravær af (negativ) og tilstedeværelse af (positiv) SARS‐CoV‐2. Hver betingelse (negativ
eller positiv) blev testet med tre replikater pr. stof.
Positive virusprøver blev klargjort ved cirka 4x LoD‐koncentration i en klinisk negativ matrix. Prøver af
interfererende stof blev klargjort ved 2 gange den endelige testkoncentration. De endelige prøver blev
klargjort ved at blande 100 µl af virusprøven med en prøve på 100 µl af det interfererende stof.
Målkoncentrationen for hvert virus var ca. 2 til 3 gange detektionsgrænsen (LoD).
Ingen af stofferne udviste interferens eller krydsreaktivitet med SARS‐CoV‐2‐antistofferne Alle prøver klargjort
i den kliniske negative matrix gav det forventede negative Sofia 2‐SARS‐resultat (krydsreaktivitetsresultater),
og alle prøver fremstillet ved 4x LoD gav det forventede positive Sofia 2‐SARS‐resultat (interferensresultater).
De endelige koncentrationer af de ikke‐interfererende stoffer er opsummeret i nedenstående tabel.

Interfererende stof
Afrin – næsespray
Blod (humant)
Chloraseptic, Cepacol
Flonase
Halls Relief Cherry
Flavor (halspastiller
med kirsebærsmag)
Nasocort Allergy 24
hour

Interfererende stoffer for SARS‐CoV‐2
Resultater for
Aktivt stof
Koncentration
krydsreaktivitet*
Ingen
Oxymetazolin
5%
krydsreaktivitet
Ingen
Blod
5%
krydsreaktivitet
Ingen
Benzocain, Menthol
0,7 g/ml
krydsreaktivitet
Ingen
Fluticason
5%
krydsreaktivitet
Menthol

0,8 g/ml

Triamcinolon

5,00 %

Neo‐Synephrine

Phenylephrinhydrochl
orid

5%

Oseltamivir

Oseltamivir

2,2 µg/ml

Rendyrket mucin‐
protein

Mucin‐protein

2,5 mg/ml

Rhinocort

Budesonid
(glucokortikoid)

5%

Saltvandsnæsespray

Saltvand

15 %

Tobramycin

Tobramycin

1,25 mg/ml

Zanamivir

Zanamivir

282,0 ng/ml

Galphimia glauca,
Luffa operculata,
Sabadilla
* Testning blev udført som triplikater
Zicam‐
forkølelsesmedicin

5%

Ingen
krydsreaktivitet
Ingen
krydsreaktivitet
Ingen
krydsreaktivitet
Ingen
krydsreaktivitet
Ingen
krydsreaktivitet
Ingen
krydsreaktivitet
Ingen
krydsreaktivitet
Ingen
krydsreaktivitet
Ingen
krydsreaktivitet
Ingen
krydsreaktivitet

Resultater for
interferens*
Ingen interferens
Ingen interferens
Ingen interferens
Ingen interferens
Ingen interferens
Ingen interferens
Ingen interferens
Ingen interferens
Ingen interferens
Ingen interferens
Ingen interferens
Ingen interferens
Ingen interferens
Ingen interferens
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Kompetitiv hæmning
Med henblik på kompetitiv interferens blev SARS‐CoV‐2 testet på niveauer nær LoD ved tilstedeværelse af høje
niveauer af influenza A eller influenza B og nær LoD influenza A og influenza B ved tilstedeværelse af høje
niveauer af SARS‐
CoV‐2.
Kompetitiv
virus
Influenza A
H3N2
Influenza A
H1N1

Stamme

Kompetitiv
målvirus

Koncentration

Brisbane/10/07

1 x 105,07 U/ml

SARS‐CoV‐2

Ny
Kaledonien/20/99

1 x 105,66 U/ml

SARS‐CoV‐2

Influenza B

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

Koncentrati
on
2,26 x 102
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
2,26 x 102
U/ml
2,34 x 101
U/ml

Konkurrenc
edygtig
målprocent
100 %
100 %
100 %
100 %

1,41 x 102
u/ml

100 %

5,6 x 100
U/ml

100 %

I denne testning forekommer der ikke at være nogen kompetitiv interferens.

ASSISTANCE
Hvis du har spørgsmål vedrørende brugen af dette produkt, bedes du kontakte Quidel teknisk support på +1
1.800.874.1517 (i USA) eller technicalsupport@quidel.com. Hvis du befinder dig uden for USA, kan du få
yderligere oplysninger hos din distributør eller direkte hos Quidel på et af nedenstående numre. Se
quidel.com for flere supportmuligheder.
Land
Europa, Mellemøsten og Afrika
Østrig
Frankrig
Tyskland
Holland
Schweiz
Storbritannien
Italien
Nordamerika, Asien‐Pacific,
Latinamerika
Canada

Telefon
+353 (91) 412 474
(hovednummer)
0 1800 200441
(gratisnummer)
+43 316 231239
0 (805) 371674
+49 (0) 7154 1593912
0 800 0224198
0 800 554864
0 800 3688248
+39 (800) 620 549

E‐mail‐adresse
emeatechnicalsupport@quidel.com

+1 858.552.1100

technicalsupport@quidel.com

437.266.1704
(hovednummer)
888.415.8764
(gratisnummer)

technicalsupport@quidel.com
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Land

Telefon
0400 920 9366 eller
+86 021 3217 8300

Kina

E‐mail‐adresse
chinatechnicalservice@quidel.com
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ORDLISTE

Varenummer

CE‐mærkning

Bemyndiget repræsentant i EU

Batch‐kode

Sidste anvendelsesdato

Fabrikant

Temperaturbegrænsninger

Tilsigtet anvendelse

Receptpligtigt

Se brugervejledningen

Til in vitro diagnostisk brug

Indeholder tilstrækkeligt til 25 påvisninger

Indhold/indeholder

Positiv kontrol

Negativ kontrol

Beskyttes mod direkte sollys
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