Til in vitro‐diagnostisk bruk.
En forklaring av symboler finnes på quidel.com/glossary.

TILTENKT BRUK
Sofia 2 Flu + SARS Antigen FIA benytter immunfluorescensteknologi i en lagutforming som brukes sammen
med Sofia 2. Sofia 2 Flu + SARS Antigen FIA er tiltenkt for simultan kvalitativ deteksjon og differensiering av
nukleokapsidproteinantigenene fra SARS‐CoV‐2, influensa A og influensa B i vattpinner for prøvetaking fra
nesen (NS) direkte fra personer der helsetjenesten mistenker virusinfeksjon i luftveiene som samsvarer med
COVID‐19 innen de første fem dagene etter symptomutbrudd. Kliniske tegn og symptomer på virusinfeksjon i
luftveiene som følge av SARS‐CoV‐2 og influensa kan være like.
Testen er tiltenkt for bruk til samtidig rask in vitro‐deteksjon og differensiering av SARS‐CoV‐2, influensa‐A‐
virus og influensa‐B‐virus nukleokapsidproteinantigen, men differensierer ikke mellom SARS‐CoV‐ og SARS‐
CoV‐2‐virus, og er ikke tiltenkt å detektere influensa‐C‐antigener. Ytelseskarakteristikker for influensa A og B
ble etablert i februar og mars i 2011, da influensavirusene A/California/7/2009 (2009 H1N1), A/Perth/16/2009
(H3N2) og B/Brisbane/60/2008 (Victoria‐lignende) var de dominerende influensavirusene i sirkulasjon i
henhold til den ukentlige rapporten over morbiditet og mortalitet (Morbidity and Mortality Weekly Report) fra
CDC med tittelen “Update: Influenza Activity‐‐United States, 2010‐2011 Season, and Composition of the 2011‐
2012 Influenza Vaccine.” Ytelseskarakteristikkene kan variere med andre influensavirus som oppstår. Dersom
det er mistanke om infeksjon med et nytt influensavirus basert på gjeldende kliniske og epidemiologiske
screeningkriterier anbefalt av offentlige helsemyndigheter, skal det tas prøver med hensiktsmessige
forholdsregler for smittekontroll for nye smittsomme influensavirus og sendes til statlige eller lokale
helseavdelinger for testing.
SARS‐CoV‐2, influensa A‐ og influensa B‐virusantigener kan vanligvis detekteres i prøver fra øvre luftveier
under infeksjonens akuttfase. Positive resultater indikerer forekomst av viralt antigen, men klinisk korrelasjon
med pasienthistorikk og annen diagnostisk informasjon er nødvendig for å fastsette infeksjonsstatus.

Positive resultater utelukker ikke bakteriell infeksjon eller samtidig infeksjon med andre virus.
Detektert agens er kanskje ikke sykdommens endelige årsak.Laboratorier er pålagt å rapportere alle
positive resultater til de relevante helsemyndighetene.
Negative SARS‐CoV‐2‐resultater fra pasienter med symptomutbrudd etter fem dager må behandles som
presumptive, og en molekylæranalyse kan utføres for bekreftelse om nødvendig for oppfølging av pasienten.
Negative resultater utelukker ikke COVID‐19 og må ikke brukes som det eneste grunnlaget for beslutninger om
behandling eller oppfølgning av pasienten, inkludert beslutninger om smittekontroll. Negative resultater må
vurderes i sammenheng med pasientens nylige eksponering, historikk og forekomsten av kliniske tegn og
symptomer i samsvar med COVID‐19.
En negativ test er presumptiv for influensa A og B, og det anbefales at disse resultatene bekreftes av en klarert
influensa A‐ og B‐molekylæranalyse fra en reguleringsmyndighet . Negative resultater utelukker ikke
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influensavirusinfeksjoner, og må ikke brukes som det eneste grunnlaget for beslutninger om behandling eller
oppfølgning av pasienten.
Sofia 2 Flu + SARS Antigen FIA er kun ment for bruk på Sofia 2 av medisinsk personell eller opplærte operatører
som er kyndige i å gjennomføre tester ved bruk av Sofia 2‐instrumentet.

SAMMENDRAG OG FORKLARING
Influensavirus er årsaksagenser for svært smittsomme, akutte virusinfeksjoner i luftveiskanalen.
Influensavirus er immunologisk mangfoldige, enkelttrådede RNA‐virus. Det finnes tre typer influensavirus: A, B
og C. Type A‐virus er de mest utbredte, og er forbundet med de mest alvorlige epidemiene. Type B‐virus
produserer en sykdom som generelt er mildere enn den som forårsakes av type A. Type C‐virus har aldri vært
forbundet med en stor epidemi av menneskelig sykdom. Både type A‐ og B‐virus kan sirkulere samtidig, men
vanligvis dominerer en type under en gitt sesong.1
Hvert år får i gjennomsnitt 5‐20 % av befolkningen i USA influensa; mer enn 200 000 mennesker blir innlagt på
sykehus for influensakomplikasjoner, og ca. 36 000 mennesker dør av influensarelaterte årsaker. Noen
mennesker, slik som voksne over 65 år, unge barn og mennesker med visse helsetilstander, har høy risiko for
alvorlige influensakomplikasjoner.2
SARS‐CoV‐2, også kjent som COVID‐19‐viruset, ble først identifisert i Wuhan i Hubei‐provinsen i Kina, i
desember 2019. Dette viruset, som med det nye koronaviruset SARS‐1 og MERS, antas å ha oppstått hos
flaggermus, men SARS‐CoV‐2 kan ha hatt en mellomvert, slik som skjelldyr, griser eller sibetkatter.3 WHO
erklærte COVID‐19 som en pandemi den 11. mars 2020, og menneskelig infeksjon har spredt seg globalt, med
hundretusenvis av bekreftede infeksjoner og dødsfall.4
Gjennomsnittlig inkubasjonstid estimeres å være 5,1 dager, og symptomer er forventet å opptre innen 12
dager etter infeksjon.5Symptomene på COVID‐19 ligner andre virussykdommer i luftveiene, og inkluderer
feber, hoste og kortpustethet.6

TESTPRINSIPPET
Sofia 2 Flu + SARS Antigen FIA benytter immunfluorescerende teknologi i en lagutforming som benyttes med
Sofia 2 for å detektere nukleokapsidprotein fra influensa A, influensa B og SARS‐CoV‐2. Denne testen muliggjør
deteksjon av SARS‐CoV og SARS‐CoV‐2. Testen detekterer, men skiller ikke mellom de to virusene.
Pasientprøven plasseres i reagensrøret, og i løpet av denne tiden brytes viruspartiklene i prøven opp slik at
indre virale nukleoproteiner eksponeres. Etter oppbrytning overføres prøven til testkassettens prøvebrønn. Fra
prøvebrønnen migrerer prøven gjennom en testremse som inneholder forskjellige, unike kjemiske miljøer. Hvis
influensa A, influensa B, SARS‐CoV eller SARS‐CoV‐2 viralt antigen forekommer, vil disse fanges opp på et
bestemt sted.
MERK Avhengig av brukerens valg, plasseres testkassetten i Sofia 2 for utvikling innen automatisk innstilt tid
(WALK AWAY‐modus) eller den plasseres på disken eller benken for utvikling innen manuelt innstilt tid, og
deretter plasseres den i Sofia 2 for skanning (READ NOW‐modus).
Sofia 2 vil skanne testremsen og måle det fluorescerende signalet ved behandling av resultatene i henhold til
metodespesifikke algoritmer. Sofia 2 vil vise testresultatene (positiv, negativ eller ugyldig) på skjermen.
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REAGENSER OG MATERIALER SOM FØLGER MED
Sett med 25 tester:
 Individuelt pakkede testkassetter (25): Musemonoklonale anti‐influensa A‐ og anti‐influensa B‐antistoffer;
monoklonale anti‐SARS‐antistoffer
 Reagensrør (25): Lyofilisert buffer med vaskemidler og reduserende midler
 Reagensløsning (25): Ampuller med saltløsning
 Sterile vattpinner for prøvetaking fra nesen (SKU # 20380) (25)
 Små, klare pipetter, 120 µl fast volum (25)
 Flu + SARS‐positiv kontrollvattpinne (1): Vattpinnen er trukket med rekombinante antigener mot influensa
A, influensa B og SARS som ikke er smittefarlig
 Negativ kontrollvattpinne (1): Vattpinnen er trukket med varmeinaktivert, streptokokk C‐antigen som ikke
er smittefarlig
 Pakningsvedlegg (1)
 Hurtigveiledning (1)
 QC‐kort (finnes i esken til settet)

MATERIALER SOM IKKE FØLGER MED I SETTET






Tidsur eller klokke
Sofia 2
Kalibreringskassett (levert med Sofia 2)
Rør for tørr transport (SKU # 20385) (25). Lagres ved romtemperatur.
Sofia 2 Flu + SARS‐kontrollvattpinnesett for ytterligere QC (20391)

ADVARSLER OG FORSIKTIGHETSREGLER


















Til in vitro‐diagnostisk bruk.
Kun til reseptbelagt bruk.
Denne testen er kun ment for bruk med Sofia 2‐instrumentet.
Denne testen er godkjent kun til deteksjon og differensiering av proteiner fra SARS‐CoV‐2, influensa, ikke
noen andre virus eller patogener.
Sofia 2 Flu + SARS FIA er ment å brukes sammen med vattpinner for prøvetaking direkte fra nesen, og er
ikke validert for bruk med virale transportmedier.
Innhold fra settet må ikke brukes etter utløpsdatoen som er trykt på utsiden av esken.
Ta relevante forholdsregler ved innsamling, håndtering, oppbevaring og avhending av pasientprøver og
brukt innhold fra settet.
Bruk av hansker med nitril, lateks (eller lignende) anbefales ved håndtering av pasientprøver.
Den brukte testkassetten, fastvolumpipetter, reagensrør, løsninger eller kontrollvattpinner skal ikke brukes
om igjen.
Brukeren må aldri åpne folieposen til testkassetten og eksponere den for miljøet før testkassetten er klar
til umiddelbar bruk.
Avhend og bruk aldri noen testkasett eller noe materiale som er skadet eller har falt ned.
Reagensløsningen inneholder en saltløsning (saltvann). Hvis løsningen kommer i kontakt med huden eller
øyet, skyll med rikelige mengder vann.
For å oppnå nøyaktige resultater må instruksjonene i pakningsvedlegget følges.
Kalibreringskassetten må oppbevares i den medfølgende oppbevaringsposen mellom bruk.
Utilstrekkelig eller uegnet innsamling, oppbevaring og transport av prøven kan lede til feilaktige
prøveresultater.
Prosedyrer for innsamling og håndtering av prøver krever spesifikk opplæring og veiledning.
Ved innsamling av en vattpinne for prøvetaking fra nesen, bruk vattpinnen for prøvetaking fra nesen som
følger med i settet.
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 Bruk riktig fastvolumpipette i samsvar med testprosedyrene.
 Du må ikke helle prøven fra reagensrøret over i testkassettens prøvebrønn. Bruk den lille, medfølgende,
klare 120 µl fastvolumpipetten når du overfører prøven til testkassetten.
 For å oppnå nøyaktige resultater må det ikke brukes prøver som er synlig blodige eller kraftig viskøse.
 Du må ikke skrive på strekkoden på testkassetten. Denne brukes av Sofia 2 til å identifisere typen test som
kjøres og identifisere den individuelle testkassetten for å hindre at Sofia 2 utfører en andre lesning av
testkassetten.
 Dersom det er mistanke om infeksjon med et nytt influensa‐A‐virus basert på gjeldende kliniske og
epidemiologiske screeningskriterier anbefalt av offentlige helsemyndigheter, skal det tas prøver med
hensiktsmessige forholdsregler for smittekontroll for nye smittsomme influensavirus og sendes til statlige
eller lokale helseavdelinger for testing. Viruskultur skal ikke forsøkes i disse tilfellene, med mindre en BSL
3+‐fasilitet er tilgjengelig for å motta og dyrke prøver.
 Selv om denne testen har vist seg å detektere dyrkede fugleinfluensavirus, inkludert fugleinfluensa‐A‐
deltype H5N1‐virus, er ytelseskarakteristikkene for denne testen med prøver fra mennesker smittet med
H5N1 eller andre fugleinfluensavirus ukjente.
 Da deteksjonsreagensen er en fluorescerende forbindelse, vil det ikke være noen synlige resultater på
testremsen. Sofia 2 må brukes til tolkning av resultatene.
 For å oppnå nøyaktige resultater må en åpnet og eksponert testkassett ikke brukes inne i en laminær
strømningshette eller et kraftig ventilert område.
 Testing skal utføres i et område med tilstrekkelig ventilasjon.
 Avhend beholdere og ubrukt innhold i samsvar med krav i føderale, statlige og lokale forskrifter.
 Bruk egnet beskyttelsesklær, hansker og vernebriller / ansiktsskjerm ved håndtering av innholdet i dette
settet.
 Vask hendene grundig etter håndtering.
 For ytterligere informasjon om faresymboler, sikkerhet, håndtering og avhending av komponentene i dette
settet, vennligst se sikkerhetsdatabladet (SDS) som finnes på quidel.com.

OPPBEVARING AV SETTET OG STABILITET
Oppbevar settet ved romtemperatur, 15 °C til 30 °C (59 °F til 86 °F), unna direkte sollys. Innholdet i settet er
stabilt frem til utløpsdatoen trykket på den ytre esken. Må ikke fryses.

KVALITETSKONTROLL
Det finnes tre typer kvalitetskontroll for Sofia 2 og testkassetten: kalibreringskontrollprosedyren for Sofia 2,
innebygde kontrollprosedyrefunksjoner og eksterne kontroller.

Kalibreringskontrollprosedyre for Sofia 2
Kalibreringskontrollprosedyren skal utføres hver 30. dag. Sofia 2 kan stilles inn for å minne brukeren om å
utføre kalibreringskontrollprosedyren.
Kalibreringskontrollen er en påkrevd funksjon som kontrollerer optikken og beregningssystemene i Sofia 2 ved
bruk av en spesifikk kalibreringskassett. Denne kalibreringskassetten følger med Sofia 2. Se brukerhåndboken
for Sofia 2 for detaljer om kalibreringskontrollprosedyren.
Viktig: Påse at kalibreringskassetten oppbevares i den medfølgende oppbevaringsposen mellom bruk for å
beskytte mot eksponering for lys.
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1. For å kontrollere kalibreringen av Sofia 2, velg «Run
Calibration» (Kjør kalibrering) fra Main Menu
(hovedmenyen).

2. Følg meldingene, sett kalibreringskassetten inn i
Sofia 2 og lukk skuffen. Sofia 2 utfører automatisk
kalibreringskontrollen innen ett minutt uten behov
for handling fra brukeren.

Sofia 2 angir når kalibreringskontrollen er fullført. Velg
for å gå tilbake til Kjør test‐skjermbildet.
MERK: Dersom kalibreringskontrollen ikke består, må du varsle den tilsynsførende på stedet eller kontakte
Quidels tekniske støtte eller kontakte din lokale distributør.

Innebygde prosedyrekontroller
Sofia 2 Flu + SARS Antigen FIA inneholder en innebygd funksjon for prosedyrekontroll. Hver gang en test kjøres
i Sofia 2, skannes prosedyrekontrollsonen av Sofia 2 og resultatet vises på Sofia 2‐skjermen.
Produsentens anbefaling om daglig kontroll er for å dokumentere resultatene av disse innebygde
prosedyrekontrollene for den første prøven som testes hver dag. Denne dokumentasjonen logges automatisk i
Sofia 2 med hvert testresultat.
Et gyldig resultat innhentet fra prosedyrekontrollen viser at testen strømmet riktig, og den funksjonelle integriteten
til testkassetten ble opprettholdt. Prosedyrekontrollen tolkes av Sofia 2 etter at testkassetten har vært utviklet i
15 minutter. Hvis testen ikke strømmer riktig, vil Sofia 2 indikere at resultatene er ugyldige. Hvis dette skjer,
gjennomgå prosedyren og gjenta testen med en ny pasientprøve og en ny testkassett.

For eksempel: Dette skjermbildet viser
et ugyldig testresultat på Sofia 2.
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Ekstern kvalitetskontroll
Det er også mulig å benytte eksterne kvalitetskontroller for å vise at reagensene og analyseprosedyren utføres
riktig.
Quidel anbefaler at det kjøres positive og negative eksterne kontroller:
 én gang for hver uerfarne operatør
 én gang for hver ny forsendelse av sett − forutsa at hvert forskjellige par som mo as i forsendelsen
testes
 som videre ansett nødvendig av de interne kvalitetskontrollprosedyrene på stedet, og i samsvar med
lokale, statlige og føderale forskrifter og akkredditeringskrav.
Brukeren må først velge Run QC (Kjør kvalitetskontroll) i Main Menu (Hovedmeny) på Sofia 2, og deretter, når
du blir bedt om det, skanner du QC‐kortet (finnes på settets eske). Dette kortet oppgir informasjon som er
spesifikk for settets parti, inkludert partinummer og utløpsdato.
Brukeren velger ønsket modus (WALK AWAY eller READ NOW), og kjører deretter de eksterne
kontrollvattpinnene.
Eksterne positive og negative kontrollvattpinner følger med settet og skal testes ved bruk av
vattpinnetestprosedyren oppgitt i dette pakningsvedlegget eller instruksjonene i hurtigveiledningen. Flu +
SARS‐positive kontrollvattpinnen inneholder influensa A‐, influensa B‐ og SARS‐antigen. Den positive
kontrollvattpinnen må kjøres først, etterfulgt av den negative kontrollvattpinnen.
Når QC‐kjøringen er fullført, vil hvert resultat vises som
den negative kontrollen.

eller

på Sofia 2, for den positive kontrollen og

Det må ikke utføres pasienttester eller rapporteres på pasienttestresultater hvis noen av QC‐testresultatene er
ikke‐bestått. Gjenta testen eller kontakt teknisk støtte hos Quidel før test av pasientprøver.
Hvis både den negative og positive kontrollen er ikke‐bestått, gjenta testingen med nye positive og negative
kontroller den andre gangen. Hvis kun en enkelt kontroll er ikke‐bestått, har brukeren valget mellom å gjenta
både den positive og negative kontrollen ELLER kun å gjenta den kontrollen som var ikke‐bestått. Brukeren
kan velge
på Sofia 2‐skjermen for å hoppe over den kontrolltesten som tidligere ble bestått. QC‐resultatene
vil vise en kontrolltest som er hoppet over, som på Sofia 2.
Flere vattpinner for ekstern kontroll kan anskaffes separat ved å kontakte Quidels kundestøttetjenester.
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INNSAMLING OG HÅNDTERING AV PRØVER
PRØVEINNSAMLING
Vattpinner for prøvetaking fra nesen
Bruk vattpinnen for prøvetaking fra nesen, som følger med i settet.
Før innhenting av en vattpinneprøve fra nesen, må pasienten bes om å pusse nesen. For å innhente en
vattpinneprøve fra nesen, før vattpinnen (følger med i settet) forsiktig inn i neseboret som avgir mest sekret
under visuell inspeksjon. Roter forsiktig og skyv vattpinnen fremover til du møter motstand på nivå med
nesemuslingene ( mindre enn én tomme inn i neseboret). Roter vattpinnen flere ganger mot neseveggen, og ta
den deretter ut av neseboret.

TRANSPORT OG OPPBEVARING AV PRØVER
Prøver må testes snarest mulig etter innsamling. Basert på data generert med SARS Antigen FIA, er vattpinner
for prøvetaking fra nesen stabile i opptil 48 timer ved romtemperatur eller 2 °C til 8 °C i et rent, tørt
transportrør.

TESTPROSEDYRE
Alle kliniske prøver må være ved romtemperatur før analysen startes.
Utløpsdato: Kontroller utløpsdatoen på hver enkelt testpakke eller den ytre esken før bruk. Testen må ikke
brukes etter utløpsdatoen på etiketten.
Prosedyre for vattpinneprøve (nasalt)
Dispenser
sakte

1. Bekreft at Sofia 2 er stilt inn i ønsket modus: WALK AWAY eller READ NOW.
Se avsnittet «Bruke Sofia 2» for mer informasjon.

Vri av

Reagensrør

2. Overfør hele reagensløsningen til reagensrøret. Snurr reagensrøret for å
løse opp innholdet.

Reagensl
øsning i
kolbe

3. Sett vattpinnen med pasientprøven i reagensrøret. Rull vattpinnen minst 3 ganger
mens du trykker hodet mot bunnen og siden av reagensrøret.

La vattpinnen stå i reagensrøret i 1 minutt.

4. Rull hodet på vattpinnen mot innsiden av reagensrøret mens du fjerner den.
Avhend den brukte vattpinnen i beholder for biologisk farlig avfall.
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5. Fyll den medfølgende lille, klare 120 µl fastvolumpipetten med pasientprøven fra
reagensrøret.
Slik fyller du fastvolumpipetten med pasientprøven:
a) Trykk FAST på toppblæren.
b) Mens du trykker setter du pipettetuppen ned i pasientprøven.
c) Mens pipettetuppen fremdeles er i pasientprøven, slipper du sakte
opp trykket på blæren for å fylle pipetten.

Klem her

120 µl
pipette

Overstrømning

Pasientprøve

6. Trykk fast på toppblæren for å tømme innholdet i den lille, klare 120 µl
fastvolumpipetten inn i testkassettens prøvebrønn. Gjenværende overflødig
væske i overstrømningsblæren skal bli værende igjen.
MERK: Fastvolumpipettene er designet for å samle inn og avgi korrekt
mengde prøvevæske. Avhend pipetten i beholder for biologisk farlig avfall.
MERK: Prøven må ikke helles fra reagensrøret. Bruk den medfølgende
lille, klare 120 µl fastvolumpipetten.
7. Gå straks videre til neste avsnitt, «Bruke Sofia 2», for å fullføre testen.

Prøvebrønn

BRUKE SOFIA 2
WALK AWAY/READ NOW‐modiene
Se brukerveiledningen for Sofia 2 for betjeningsinstrukser.
Sofia 2 kan stilles inn i to forskjellige modi (WALK AWAY og READ NOW). Prosedyrene for hver modus beskrives
nedenfor.

WALK AWAY‐modus
I WALK AWAY‐modus setter brukeren umiddelbart testkassetten inn i Sofia 2. Sofia 2 skanner testkassetten
regelmessig i tidsrommet for testutviklingen. Positive og negative testresultater vises etter 15 minutter.

READ NOW‐modus
Avgjørende viktig: La testen utvikle seg i FULLE 15 minutter FØR du setter den inn i Sofia 2.
Brukeren må først plassere testkassetten på disken eller benken i 15 minutter (utenfor Sofia 2) og ta tiden på
dette utviklingstrinnet manuelt. Deretter setter brukeren testkassetten inn i Sofia 2. I READ NOW‐modus, vil
Sofia 2 skanne og vise testresultatet innen 1 minutt

Advarsel: Resultatene må ikke tolkes senere enn 30 minutter etter inokulasjon. Bruk av Sofia 2
etter denne tiden kan resultere i falske resultater.
Avgjørende viktig: Brukeren må aldri åpne folieposen til testkassetten og eksponere den for miljøet før
testkassetten er klar til umiddelbar bruk.
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KJØRE TEST MED SOFIA 2
1. Legg inn bruker‐ID ved bruk av den innebygde strekkodeskanneren, eller skriv inn informasjonen manuelt
ved bruk av skjermtastaturet.
MERK: Hvis du ved et uhell har skannet feil strekkode, velg feltet på nytt for å utheve det igjen. Deretter
skanner du ganske enkelt riktig strekkode på nytt, og den forrige overskrives med riktig strekkode.

2. Legg inn pasient‐ID eller ordrenummer, hvis relevant, ved bruk av strekkodeskanneren, eller skriv inn
informasjonen manuelt ved bruk av tastaturet.

3. Bekreft at du har valgt riktig utviklingsmodus, enten WALK AWAY eller READ NOW. Trykk på
skuffen på Sofia 2.

og åpne
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4. Sett den klargjorte testkassetten inn i skuffen på Sofia 2, og lukk skuffen.

5. Sofia 2 starter automatisk og viser fremdriften, som vist i eksempelet nedenfor. I WALK AWAY‐modus vises
testresultatene på skjermen innen 15 minutter. I READ NOW‐modus vises testresultatene på skjermen
innen 1 minutt. Se avsnittet Tolkning av resultater fra Sofia 2.

For eksempel: Dette skjermbildet viser at testen
i WALK AWAY‐modus har 12 minutter og 34
sekunder igjen. Sofia 2 vil lese og vise
resultatene etter 15 minutter.

TOLKNING AV RESULTATER VED BRUK AV SOFIA 2
Når testen er fullført, vises resultatene på Sofia 2‐skjermen. Testlinjer, som er fluorescerende, kan ikke ses
med det bare øyet.
Sofia 2‐skjermen vil vise resultatene for prosedyrekontrollen som eller og vil individuelt oppgi et ‐ eller
‐resultat for influensa A, influensa B og SARS. Hvis prosedyrekontrollen er , må det utføres en ny test med
en ny pasientprøve og en ny testkassett. Hvis en skriver er tilkoblet, kan resultatene skrives ut manuelt ved å
velge utskriftikonet når testresultatene vises på skjermen.
Positive resultater:

For eksempel: Dette skjermbildet viser
et gyldig positivt resultat for influensa
A.
MERK: Et positivt resultat utelukker ikke
samtidig infeksjon med andre
patogener.
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For eksempel: Dette skjermbildet viser
et gyldig positivt resultat for influensa
B.
MERK: Et positivt resultat utelukker ikke
samtidig infeksjon med andre
patogener.

For eksempel: Dette skjermbildet viser
et gyldig positivt resultat for SARS.
MERK: Et positivt resultat utelukker ikke
samtidig infeksjon med andre
patogener.

For eksempel: Dette skjermbildet viser
et gyldig positivt resultat for influensa
A og SARS.
MERK: Et positivt resultat utelukker ikke
samtidig infeksjon med andre
patogener.

For eksempel: Dette skjermbildet viser
et gyldig positivt resultat for influensa
B og SARS.
MERK: Et positivt resultat utelukker ikke
samtidig infeksjon med andre
patogener.
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Negative resultater:

For eksempel: Dette skjermbildet viser
et gyldig negativt resultat for
influensa A, influensa B og SARS.
MERK: Et negativt resultat utelukker
ikke infeksjon.

Ugyldige resultater:

For eksempel: Dette skjermbildet viser
et ugyldig resultat.
Ugyldig resultat: Hvis testen er
ugyldig, må det utføres en ny test med
en ny pasientprøve og en ny
testkassett.

BEGRENSNINGER
 Innholdet i dette settet er ment brukt for kvalitativ deteksjon av influensa A‐, influensa B‐ og SARS‐
antigener direkte fra vattpinner for prøvetaking fra nesen.
 Virustransportmedium (VTM) skal ikke brukes sammen med denne testen da det kan gi falske resultater.
 Denne testen detekterer både levedyktig (levende) og ikke‐levedyktig influensa A, influensa B, SARS‐CoV
og SARS‐CoV‐2. Testytelsen avhenger av mengden virus (antigen) i prøven og kan korrelere eller ikke med
resultater fra viruskultur utført på den samme prøven.
 Et negativt testresultat kan oppstå hvis nivået med antigen i prøven er lavere enn deteksjonsgrensen for
testen eller hvis prøven ble feil samlet inn eller transportert.
 Manglende overholdelse av testprosedyren kan ha ufordelaktig innvirkning på testytelsen og/eller
ugyldiggjøre testresultatet.
 Testresultatene må evalueres i sammenheng med andre kliniske data som er tilgjengelige for legen.
 Positive testresultater utelukker ikke samtidig infeksjon med andre patogener.
 Positive testresultater skiller ikke mellom SARS‐CoV og SARS‐CoV‐2.
 Positive testresultater identifiserer ikke spesifikke influensa‐A‐virusundertyper.
 Negative testresultater er ikke ment å råde i andre ikke‐influensa‐ eller SARS‐virus‐ eller bakterielle
infeksjoner.
 Negative resultater fra pasienter med COVID‐19‐symptomutbrudd etter fem dager må behandles som
presumptive, og en molekylæranalyse kan utføres for bekreftelse om nødvendig for oppfølging av
pasienten.
 Negative influensa A‐ eller influensa‐B‐resultater bør behandles som presumptive og bekreftes med en
FDA‐autorisert molekylæranalyse, om nødvendig, for klinisk håndtering, inkludert smittekontroll.
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 Barn har en tendens til å pådra seg influensavirus hyppigere og i lengre tidsperioder enn voksne. Derfor vil
testprøver fra voksne ofte gi lavere sensitivitet enn testprøver fra barn.
 Positive og negative prediksjonsverdier er svært avhengig av prevalens. Falske negative testresultater er
mer sannsynlig under maks aktivitet når sykdomsprevalensen er høy. Falske positive testresultater er mer
sannsynlig under perioder med lav influensaaktivitet når prevalensen er moderat til lav.
 Individer som mottok nasalt administrert A‐vaksine kan ha positive testresultater i opptil
3 dager etter vaksinering.
 Monoklonale antistoffer kan mislykkes i å detektere, eller detektere med mindre sensitivitet, influensa‐A‐
virus som har gjennomgått mindre aminosyreendringer i målepitopregionen.
 Hvis det er påkrevd med differensiering av spesifikke SARS‐ eller influensa A‐undertyper og ‐stammer,
kreves det ytterligere testing i konsultasjon med statlige eller lokale helsemyndigheter.

KLINISK YTELSE
Sofia 2 Flu + SARS Antigen FIA er en lateral strømningsfluorescerende immunanalyse (FIA). Den er en
modifikasjon av testkassetten benyttet i den FDA‐klarerte analysen (Sofia Influenza A+B FIA (k112177,
k131606, k153012, k162438)) for å inkludere monoklonale antistoffer for detekteringen av SARS‐CoV‐2. Data
for deteksjonen av influensa A + B av Sofia Influenza A+B FIA er presentert nedenfor.
Sofia Influenza A+B FIA‐ytelse vs. cellekultur
Ytelsen til Sofia Influenza A+B FIA med Sofia ble sammenlignet med viruscellekulturfremgangsmåter fulgt av
den direkte fluorescerende analysen (DFA) i en klinisk multisenter‐feltstudie i februar til mars 2011 i USA. Denne
studien ble gjennomført av helsepersonell på sytten (17) ulike profesjonelle og CLIA‐avvikede steder (kombinert)
i forskjellige geografiske regioner i USA. I denne multisenter, pasientnære feltstudien, ble to (2) nasale eller to
(2) nasofaryngeale vattpinner eller nasofaryngeale aspirat‐/vaskeprøver samlet inn fra hver av de
totusenogsekstiseks (2066) pasientene. Sekshundreogsyttien (671) tilveiebrakte et par vattpinner for
prøvetaking fra nesen, syvhundreogtrettifire (734) tilveiebrakte et par nasofaryngeale vattpinner, og
sekshundreogsekstien (661) tilveiebrakte en nasofaryngeal aspirat‐/vaskeprøve. Alle kliniske prøver ble tatt fra
symptomatiske pasienter: 74 % var < 6 år, 22 % 6‐21 år, 4 % 22‐59 år og 1 % ≥ 60 år. Femtitre prosent (53 %) var
menn og førtisyv prosent (47 %) var kvinner.
Totalt totusenogførtisyv (2047) prospektive kliniske prøver ble testet med Sofia Influenza A+B FIA og ga
gyldige resultater i løpet av denne kliniske studien. Disse resultatene ble inkludert i tabellene 2‐6. Den gyldige
raten var 0,9 % (19/2066) med 95 % KI: 0,6 % til 1,4 %. De ugyldige resultatene ble ekskludert fra tabellene 2‐
6 fordi nye pasientprøver ikke ble tatt for ny testing.
Testing på stedet av én vattpinne for prøvetaking fra nesen eller nasofaryngeal vattpinne, eller en del av
nasofaryngeal aspirat‐/vaskeprøve, ble utført av medisinsk personell på legekontoret eller sykehusfasiliteten
med Sofia Influenza A+B FIA. Alle prøver ble samlet inn og testet mens de var ferske. Den gjenværende
prøven ble plassert i virustransportmedium for dyrking. De parede vattpinneprøvene eller parede aspirat‐
/vaskeprøvene ble randomisert med hensyn til rekkefølgen med testing i Sofia Influenza A+B FIA versus
kultur. Viruscellekultur ble utført enten ved et lokalt klinisk laboratorium ved teststedet, eller prøvene ble
transportert kalde på ispakker, ikke frosne, over natten til et sentrallaboratorium for dyrking innen 48 timer.
Resultater fra Sofia Influenza A+B FIA vattpinner for prøvetaking fra nesen versus kultur (alle
aldersgrupper) – Influensa A
Viruskultur
95 % KI
POS
NEG
Totalt Sensitivitet
90 % 84 % 94 %
Sofia Influenza A+B POS
124
27
151
Spesifisitet
95 % 93 % 96 %
FIA
NEG
14
500
514
Totalt

138

527

665
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Resultater fra Sofia Influenza A+B FIA vattpinner for prøvetaking fra nesen versus kultur (alle
aldersgrupper) – Influensa B
Viruskultur
95 % KI
POS
NEG
Totalt Sensitivitet
89 % 82 % 94 %
Sofia Influenza A+B
FIA

POS
NEG

100
12

23
530

123
542

Totalt

112

553

665

Spesifisitet

96 %

94 %

97 %

Resultater fra Sofia Influenza A+B FIA nasofaryngeale vattpinner versus kultur (alle aldersgrupper) –
Influensa A
Viruskultur
95 % KI
97,1 91,8
99,0
POS
NEG
Totalt Sensitivitet
%
%
%
Sofia Influenza A+B
94,6 92,6
96,1
FIA
POS
100
34
134
Spesifisitet
%
%
%
NEG
3
596
599
Totalt

103

630

733

Resultater fra Sofia Influenza A+B FIA nasofaryngeale vattpinner versus kultur (alle aldersgrupper) –
Influensa B
Viruskultur
95 % KI
POS
NEG
Totalt Sensitivitet
90 % 83 %
94 %
Sofia Influenza A+B
FIA

POS
NEG

101
11

19
602

120
613

Totalt

112

621

733

Spesifisitet

97 %

95 %

98 %

Retrospektiv sammenligning av Sofia Influenza A+B FIA og Sofia 2 Flu + SARS Antigen FIA
For å demonstrere at tilsetningen av SARS‐CoV‐2 til Sofia Influenza A+B FIA ikke hadde noen innvirkning på
deteksjonen av influensa A eller influensa B, ble det utført en studie ved hjelp av resterende kliniske prøver (72
positive for influensa A, 15 positive for influensa B, 56 negative). Prøvene ble testet med en FDA‐klarert
molekylær anordning (Solana‐influensaanalyse, k161814) for å bekrefte nærværet eller fraværet av influensa A
eller influensa B.
Prøvene ble testet i henhold til de respektive pakkevedleggene for begge anordningene.
Influensa A‐ytelse
Influensa A‐resultater for både Sofia 2 Flu + SARS‐ og Sofia Influenza A+B‐analysene ble kombinert i den
følgende tabellen:
Influensa A‐ytelse
Sofia Influenza A+B
POS
NEG
Totalt
Sofia 2 Flu + SARS
FIA

POS
NEG

70
0

2*
56

72
56

PPA 100,0 %

95 % KI
94,8 % 100,0 %

NPA

88,3 %

96,6 %

99,0 %

Totalt
70
58
128
*2 avviksprøver ble bekreftet positive for influensa A på Solana
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Influensa A‐resultater for både Sofia 2 Flu + SARS‐ og Solana Influenza A+B‐analysene ble kombinert i den
følgende tabellen:
Influensa A‐ytelse
Solana Influenza A+B‐analyse
POS
NEG
Totalt
PPA 100,0 %
Sofia 2 Flu + SARS
FIA

POS
NEG

72
0

0
56

72
56

Totalt

72

56

128

NPA 100,0 %

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

100,0 %

Influensa B‐ytelse
Influensa B‐resultater for både Sofia 2 Flu + SARS‐ og Sofia Influenza A+B‐analysene ble kombinert i den
følgende tabellen:
Influensa B‐ytelse
Sofia Influenza A+B
POS
NEG
Totalt
Sofia 2 Flu + SARS
FIA

POS
NEG

14
0

1*
56

15
56

PPA 100,0 %

95 % KI
78,5 % 100,0 %

NPA

90,7 %

98,2 %

99,7 %

Totalt
14
57
71
* Avviksprøve ble bekreftet negativ for influensa B på Solana
Influensa B‐resultater for både Sofia 2 Flu + SARS‐ og Solana Influenza A+B‐analysene ble kombinert i den
følgende tabellen:
Influensa B‐ytelse
Solana Influenza A+B‐analyse
POS
NEG
Totalt
PPA 100,0 %
Sofia 2 Flu + SARS
FIA

POS
NEG

15
0

0
56

15
56

Totalt

15

57

71

NPA 100,0 %

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

100,0 %

Prospektiv studie av Sofia 2 Flu + SARS Antigen FIA
En studie av etthundreogsekstifem (165) direkte, nasale vattpinneprøver ble utført. Prøvene ble innrullert fra
symptomatiske pasienter som var mistenkt for å ha COVID‐19 ved seks (6) lokasjoner og testet mens de var
ferske med Sofia‐analysen på enten et enkelt sentrallaboratorium (113‐prøver) eller på innsamlingsstedet (52‐
prøver). En matchet vattpinneprøve fra nesen ble innsamlet fra alle pasienter for RT‐PCR på den sentrale
lokasjonen. Rekkefølgen på innsamlingen av vattpinneprøver ble randomisert mellom analyser. Sofia 2 Flu +
SARS Antigen FIA ble sammenlignet med den referanseekstraherte RT‐PCR‐analysen.
Pasientdemografi
Pasientdemografi (alder, forløpt tid fra dato for utbrudd) er tilgjengelig for de etthundreogsekstifem (165)
prøvene brukt i studien. Demografi er vist i tabellen nedenfor.
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Pasientdemografi for vattpinneprøver fra nesen (Sofia Positive = 40)
Sofia SARS Antigen FIA
Alder

Totalt #

Totalt positive

Forekomst

< 5 år

0

0

I/A

6 til 21 år

15

4

26,7 %

22 til 59 år

123

33

26,8 %

> 60 år*
26
3
11,5 %
* Én prøve var ugyldig i Sofia Flu + SARS‐antigenanalysen og ble fjernet fra ytterligere analyse
Prøvepositivitet basert på dager etter utbrudd:
Dager etter symptomutbrudd for vattpinneprøver fra nesen (Sofia‐positive = 33)
Dager etter utbrudd av symptomer Ant. prøver testet
Ant. positive prøver
% positiv
1
0
0
0
32
14
43,8 %
1
39
10
25,6 %
2*
36
4
11,1 %
3***
32
10
31,3 %
4
25
2
8,0 %
5**
* Én prøve var negativ ved Sofia 2 Flu + SARS Antigen FIA og positiv ved referanseekstrahert RT‐PCR
** Én prøve var negativ ved Sofia 2 Flu + SARS Antigen FIA og positiv ved referanseekstrahert RT‐PCR
***Én prøve var ugyldig i Sofia Flu + SARS‐antigenanalysen og ble fjernet fra ytterligere analyse
Sofia 2 Flu + SARS Antigen FIA‐ytelse sammenlignet med referanseekstraherte RT‐PCR‐analyser for
influensa A og influensa B og for SARS‐CoV‐2
Referanseekstrahert influensa A + B
RT‐PCR‐analyse – Influensa A
95 % KI
Influensa A
POS
NEG
Totalt
PPA
I/A
I/A
I/A
Sofia 2 Flu + SARS POS
0
0
0
NPA 100,0 % 97,7 % 100,0 %
Antigen FIA‐
NEG
0
164
164
PPV
I/A
I/A
I/A
analyse
Totalt
0
164
164**
NPV 100,0 % 97,7 % 100,0 %
Forekomst
0,0 %
0,0 %
3,0 %

Influensa B
Sofia 2 Flu + SARS
Antigen FIA‐
analyse

Referanseekstrahert influensa A + B
RT‐PCR‐analyse – Influensa B
POS
NEG
Totalt

PPA

I/A

POS
NEG

0
0

0
164

0
164

NPA
PPV

100,0 %
I/A

97,7 %
I/A

100,0 %
I/A

Totalt

0

164

164**

NPV
Forekomst

100,0 %
0,0 %

97,7 %
0,0 %

100,0 %
3,0 %

95 % KI
I/A

I/A
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SARS‐CoV‐2
Sofia 2 Flu + SARS
Antigen FIA‐
analyse

Referanseekstrahert SARS‐CoV‐2
RT‐PCR‐analyse
POS
NEG
Totalt

PPA

POS
NEG

40
2*

0
122

40
124

NPA
PPV

Totalt

42

122

164**

95 % KI
95,2 %
84,2 %
100,0 %
100,0 %

98,7 %

96,9 %
91,2 %

100,0 %
100,0 %

NPV
98,4 %
94,3 %
99,6 %
Forekomst
25,6 %
19,5 %
32,8 %
* De to uoverensstemmende prøvene (Sofia 2‐negativ/referanseekstrahert RT‐PCR‐analyse‐positiv) hadde Ct‐
verdier på 31,95 og 38,72.
** Én prøve var ugyldig i Sofia Flu + SARS‐antigenanalysen og ble fjernet fra ytterligere analyse.

ANALYTISK YTELSE
Deteksjonsgrense
LoD for Sofia 2 Flu + SARS Antigen FIA ble bestemt ved hjelp av begrensende fortynninger av de følgende
virusstammene av influensa A, influensa B og SARS CoV‐2 i negativ nasal matriks i UTM:
LoD‐virusstammer
Influensa A H3N2 Hong Kong/8/68
Influensa 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

Studien for å fastsette deteksjonsgrensen for Sofia 2 Flu + SARS Antigen FIA LoD var designet til å speile
analysen når direkte vattpinneprøver ble brukt. I denne studien ble vattpinneprøver fra nesen spisset med ca.
50 µl av virusfortynningen i saltløsning. Den spissede vattpinnen ble tilsatt Sofia 2 Flu + SARS Antigen FIA‐
ekstraktanten samtidig med en vattpinneprøve fra nesen som inneholdt NP‐matriks. Vattpinnene ble
behandlet samtidig i samsvar med pakningsvedlegget.
Tabellen nedenfor viser LoD for Sofia 2 Flu + SARS Antigen FIA for influensa A, influensa B og SARS‐CoV‐2.
Virus
Influensa A H3N2 Hong
Kong/8/68
Influensa B
Florida/02/06
SARS CoV‐2
USA‐WA1/2020

Konsentrasjon
(TCID50/ml)

N

Negativ

Positiv

% positiv

LL 95 % KI

UL 95 % KI

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 %

2020 CDC Humant influensapanel ble testet samtidig med Sofia Influenza A+B FIA‐ og Sofia 2 Flu + SARS FIA‐
analyser. Panelet ble testet etter vattpinneprotokollen anbefalt av CDC. Kort fortalt ble en serie av 5 ganger
fortynninger fremstilt med hvert panelmedlem. Disse fortynningene ble testet med fem replikater inntil to
etterfølgende fortynninger var negative. Testresultatene generert for hver influensastamme er oppført
nedenfor:
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2020 CDC humant influensapanel
Influensavirus
(Type/deltype)
Influensavirus
(Type/deltype)

A(H3N2)

Influensavirus
(Type/deltype)

A(H3N2)

Influensavirus
(Type/deltype)

A9H1N1pdm09

Influensavirus
(Type/deltype)

A9H1N1pdm09

Influensavirus
(Type/deltype)

B (Victoria‐
avstammingen)

Influensavirus
(Type/deltype)
B (Yamagata‐
avstamming)

Virusstamme
Navn
Navn på
virusstamme

A/Perth/16/2009

Navn på
virusstamme

A/Hong
Kong/2671/2019

Metode
Seriefort
ynning
Sofia 2
Influenza
A + B FIA
Sofia2
Flu +
SARS FIA

Virusseriefortynningskonsentrasjon (EID50/ml) og antall positive
resultater for hver fortynning (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
# detektert

5

5

5

5

5

% deteksjon 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %
# detektert

5

5

5

5

5

1

0

I/A

20 %

0%

I/A

5

5

0

% deteksjon 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %

Seriefort
ynning

107,5
EID50/ml

2x
106,5

4x
105,5

8x
104,5

1,6 x
104,5

3,2 x
103,5

Sofia 2
Influenza
A + B FIA

# detektert

5
100
%
5
100
%

5
100
%
5
100
%

2

0

0

40 %

0%

0%

5
100
%

0

0

0%

0%

% deteksjon
# detektert

Sofia2
Flu +
SARS FIA

% deteksjon

Navn på
virusstamme

Seriefort
ynning

1010,2
EID50/ml

2x
10 9,2

4x
10 8,2

8x
10 7,2

1,6 x
107,2

3,2 x
106,2

6,4 x
105,2

# detektert

5

5

5

5

5

0

A/Christ
Church/16/2010

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

1,28
x
104,2
0

0%

0%

0

0

0%

0%

Navn på
virusstamme
A/GuangDong‐
Maonan/1536/20
19
Navn på
virusstamme

B/Michigan/09/20
11

Navn på
virusstamme
B/Texas/81/2016

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

% deteksjon 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %
# detektert

5

5

5

5

5

% deteksjon 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %
109,1
EID50/ml

2x
108,1

4x
107,1

8x
106,1

1,6 x
106,1

3,2 x
105,1

6,4 x
104,1

# detektert

5

5

5

5

0

0

0%

0%

0

0

0%

0%

% deteksjon 100 % 100 % 100 % 100 %
# detektert

5

5

5

5

% deteksjon 100 % 100 % 100 % 100 %
106,9
EID50/ml

2x
105,9

4x
104,9

8x
103,9

1,6 x
103,9

3,2 x
102,9

6,4 x
101,9

# detektert

5

5

5

5

0

0

0%

0%

0

0

0%

0%

% deteksjon 100 % 100 % 100 % 100 %
# detektert

5

5

5

5

% deteksjon 100 % 100 % 100 % 100 %
10 8,3
EID50/ml

2x
107,3

4x
106,3

8x
105,3

1,6 x
105,3

3,2 x
104,3

6,4 x
103,3

# detektert

5

5

5

5

5

5

% deteksjon 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %
# detektert

5

5

5

5

5

5

0%

1,28 x 2,56 x
103,3 102,3
0

0

0%

0%

0

0
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2020 CDC humant influensapanel
Influensavirus
(Type/deltype)

Virusstamme
Navn

Sofia2
Flu +
SARS FIA
Influensavirus
(Type/deltype)

B (Victoria‐
avstammingen)

Influensavirus
(Type/deltype)

B (Yamagata‐
avstamming)

Navn på
virusstamme

B/Washington/02
/2019

Navn på
virusstamme

B/Phuket/3073/2
013

Virusseriefortynningskonsentrasjon (EID50/ml) og antall positive
resultater for hver fortynning (N=5)

Metode

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

% deteksjon 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %

0%

109,2
EID50/ml

2x
108,2

4x
107,2

8x
106,2

1,6 x
106,2

3,2 x
105,2

6,4 x
104,2

1,28 x
104,2

# detektert

5

5

5

5

5

0

0

0%

0%

0

0%

0%

0%

% deteksjon 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %
# detektert

5

5

5

5

5

% deteksjon 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %
109,9
EID50/ml

2x
108,9

4x
107,9

8x
106,9

1,6 x
106,9

3,2 x
105,9

6,4 x
104,9

1,28 x
104,9

# detektert

5

5

5

5

0

0

I/A

0%

0%

I/A

3

0

0

60 %

0%

0%

% deteksjon 100 % 100 % 100 % 100 %
# detektert

5

5

5

5

% deteksjon 100 % 100 % 100 % 100 %

Analytisk reaktivitet/inklusivitet
Den analytiske reaktiviteten til de monoklonale antistoffene som målrettes mot SARS‐CoV‐2 i Sofia 2 Flu +
SARS Antigen FIA ble evaluert med de på gjeldende tidspunkt tilgjengelige SAR‐CoV‐2 stammene (se tabellen
nedenfor).
2019‐nCoV‐stamme/isolat
USA‐WA1/2020
USA CA3/2020‐P2

Kilde/prøvetype
BEI NR‐52286
BEI NR‐52385

Konsentrasjon
3,40 x 105 TCID50/ml
1x107 TCID50/ml

Den analytiske reaktiviteten til de monoklonale antistoffene som målrettes mot influensa A og influensa B ble
demonstrert med Sofia Influenza A+B FIA og Sofia ved hjelp av totalt 30 stammer av humane influensavirus
bestående av 21 influensa A‐ og 9 influensa‐B‐virus. Ytterligere informasjon om denne testingen finnes i tabell
11 i pakningsvedlegget til Sofia Influenza A+B FIA.
For ytterligere å demonstrere analytisk sensitivitet med midlertidige influensastammer, testet Sofia 2 Flu +
SARS Antigen FIA det humane influensapanelet 2020 CDC. Panelet ble testet etter vattpinneprotokollen
anbefalt av CDC. Testresultatene generert for hver influensastamme er oppført nedenfor:
Influensavirus
(Type/deltype)

Navn på virusstamme

A(H3N2)

A/Perth/16/2009

A(H3N2)

A/Hong Kong/2671/2019

A(H1N1)pdm09

A/Christ Church/16/ 2010

Konsentrasjon av virusseriefortynning (EID50/ml)
og antall positive resultater ved høyest
detekterbare fortynning (N=5)
1,28 x 104,3
5/5
8 x 104,5
5/5
3,2 x 106,2
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0%

Influensavirus
(Type/deltype)

Navn på virusstamme

A(H1N1)pdm09

A/GuangDong‐
Maonan/1536/2019

B (Victoria‐
avstammingen)
B (Victoria‐
avstammingen)
B (Yamagata‐
avstamming)
B (Yamagata‐
avstamming)

B/Michigan/09/2011
B/Texas/81/2016
B/Washington/02/
2019
B/Phuket/3073/2013

Konsentrasjon av virusseriefortynning (EID50/ml)
og antall positive resultater ved høyest
detekterbare fortynning (N=5)
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

Kryssreaktivitet
Kryssreaktiviteten til de monoklonale antistoffene som ble benyttet for deteksjonen av influensa A og
influensa B ble bestemt som del av Sofia Influenza A+B FIA (K112177) 510k‐leveringen. Ytterligere informasjon
om denne testingen finnes i tabell 13 i pakningsvedlegget til Sofia Influenza A+B FIA.
Kryssreaktiviteten til de monoklonale antistoffene som ble benyttet for deteksjonen av SARS‐CoV‐2 ble
evaluert ved å teste forskjellige mikroorganismer (9), virus (16) og negative matrikser (3) som potensielt kan
kryssreagere med Sofia 2 Flu + SARS FIA. Hver organisme og hvert virus ble trefoldig testet. Den endelige
konsentrasjonen av organismer og virus dokumenteres i tabellen nedenfor:

Virus/bakterie/parasitt*
Adenovirus
Koronavirus
Koronavirus
Koronavirus
MERS‐CoV
(varmeinaktivert)
Mycoplasma
pneumoniae
Streptococcus pyogenes
Influensa A H3N2

Kryssreaktivitet/interferens ved SARS‐CoV‐2
Kilde/
Resultater for
Stamme
Konsentrasjon
Prøvetype
kryssreaktivitet*
Type 1
Isolat
1 x 105,53 U/ml
Ingen kryssreaktivitet
229e
Isolat
1 x 105,10 U/ml
Ingen kryssreaktivitet
9,55 x 105
OC43
Isolat
Ingen kryssreaktivitet
TCID50/ml
NL63
Isolat
5 x 103,67 U/ml
Ingen kryssreaktivitet
Florida/USA‐
1,17 x 105
2_Saudia
Isolat
Ingen kryssreaktivitet
TCID50/ml
Arabia_2014

Resultater for
interferens*
Ingen interferens
Ingen interferens
Ingen interferens
Ingen interferens
Ingen interferens

M129

Isolat

3 x 106 CCU/ml

Ingen kryssreaktivitet Ingen interferens

Isolat
Isolat

3,8 x 106 cfu/ml
1 x 105,07 U/ml

Ingen kryssreaktivitet Ingen interferens
Ingen kryssreaktivitet Ingen interferens

Isolat

1 x 105,66 U/ml

Ingen kryssreaktivitet Ingen interferens

Influensa B
Parainfluensa
Parainfluensa

Z018
Brisbane/10/07
New
Caledonia/20/99
Brisbane/33/08
Type 1
Type 2

Isolat
Isolat
Isolat

Ingen kryssreaktivitet Ingen interferens
Ingen kryssreaktivitet Ingen interferens
Ingen kryssreaktivitet Ingen interferens

Parainfluensa

Type 3

Isolat

Parainfluensa

Type 4b

Isolat

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

Influensa A H1N1

Ingen kryssreaktivitet Ingen interferens
Ingen kryssreaktivitet Ingen interferens
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Virus/bakterie/parasitt*

Kryssreaktivitet/interferens ved SARS‐CoV‐2
Kilde/
Resultater for
Resultater for
Stamme
Konsentrasjon
Prøvetype
kryssreaktivitet*
interferens*
Type 68
Isolat
1 x 105,5 U/ml
Ingen kryssreaktivitet Ingen interferens

Enterovirus
Humant
metapneumovirus
Respiratorisk
syncytialvirus

A1 (IA10‐s003)

Isolat

1 x 105,55 U/ml

Ingen kryssreaktivitet Ingen interferens

Type A (3/2015
isolat #3)

Isolat

1 x 105,62 U/ml

Ingen kryssreaktivitet Ingen interferens

Humant rhinovirus

I/A

Inaktivert
virus

Ikke tilgjengelig

Ingen kryssreaktivitet Ingen interferens

Chlamydophila
AR‐39
Isolat
2,9 x 106 IFU/ml Ingen kryssreaktivitet Ingen interferens
pneumoniae
Haemophilus‐influensa
Type b; Eagan
Isolat
7,87 x 106 cfu/ml Ingen kryssreaktivitet Ingen interferens
Legionella pneumophila Philadelphia
Isolat
6,82 x 106 cfu/ml Ingen kryssreaktivitet Ingen interferens
Streptococcus
Z022; 19f
Isolat
2,26 x 106 cfu/ml Ingen kryssreaktivitet Ingen interferens
pneumoniae
Bordetella pertussis
A639
Isolat
6,37 x 106 cfu/ml Ingen kryssreaktivitet Ingen interferens
Pneumocystis jirovecii‐S.
W303‐Pji
Isolat
1,56 x 106 cfu/ml Ingen kryssreaktivitet Ingen interferens
cerevisiae Rekombinant
Mycobacterium
H37Ra‐1
Isolat
6,86 x 107 cfu/ml Ingen kryssreaktivitet Ingen interferens
tuberculosis
Staphylococcus
MRSE; RP62A
Isolat
1,21 x 1010 cfu/ml Ingen kryssreaktivitet Ingen interferens
epidermidis
Staphylococcus aureus
NCTC 8325
Isolat
5,5 x 109 cfu/ml Ingen kryssreaktivitet Ingen interferens
MSSA
Staphylococcus aureus
0801638
Isolat
1,38 x 1010 cfu/ml Ingen kryssreaktivitet Ingen interferens
MRSA
*Koronavirus HKU1 ble ikke testet for kryssreaktivitet på grunn av manglende tilgjengelighet. Nitten (19) prøver som inneholdt
koronavirus HKU1 ble testet, og alle resultater var negative. Ytterligere våttesting av kryssreaktivitet var ikke påkrevd.
*Trefoldig testing ble utført
"Hook effect"
Effektene av høye konsentrasjoner av de forskjellige virusene (høydose‐"hook effect") ble testet på Sofia 2 Flu
+ SARS Antigen FIA. Den generelle prosedyren var å teste konstruerte prøver fremstilt med virus ved den
høyest mulige konsentrasjonen.
Ved testing av høye konsentrasjoner av influensa A‐, influensa B‐ eller SARS CoV‐2‐virusnivåer, demonstrerte
Sofia 2 Flu + SARS Antigen FIA 100 % positive resultater for alle testede for hver analytt. De testede
konsentrasjonene representerer de maksimalt tilgjengelige konsentrasjonene for virusstammene som ble
evaluert. Det var ingen "hook" påvist for denne analysen.
Resultatene som ble generert i denne studien, støtter konklusjonen om at i tilfeller med samtidige infeksjoner
med SARS og influensa, vil testen generere 100 % positive resultater for SARS når prøven har en høy influensa
A‐viruslast. De indikerer også at når prøven har en høy influensa B‐viruslast, vil testen generere 100 % positive
resultater for SARS.
Studier av endogene, interfererende stoffer
Den potensielle interferensen eller kryssreaktiviteten til de monoklonale antistoffene som ble benyttet for
deteksjonen av influensa A og influensa B ved endogene stoffer ble bestemt som del av Sofia Influenza A+B FIA
(K112177) 510k‐leveringen. Ytterligere informasjon om denne testingen finnes i tabell 14 i pakningsvedlegget
til Sofia Influenza A+B FIA.
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Den potensielle interferensen eller kryssreaktiviteten til de monoklonale antistoffene som ble benyttet for
deteksjonen av SARS‐CoV‐2 ved endogene stoffer ble bestemt ved testing av fjorten stoffer i negativ klinisk
matriks ved målkonsentrasjoner i fravær (negativ) og nærvær (positiv) av SARS‐CoV‐2. Hver tilstand (negativ
eller positiv) ble testet med tre replikater per stoff.
Positive virusprøver ble fremstilt ved rundt 4x LoD‐konsentrasjon i klinisk negativ matriks. Interfererende
stoffprøver ble fremstilt ved 2 ganger den endelige testkonsentrasjonen. Endelige prøver ble fremstilt ved å
blande 100 µl av virusprøven med 100 µl av den interfererende stoffprøven. Målkonsentrasjonen for hvert
virus var rundt 2 til 3 ganger deteksjonsgrensen (LoD).
Ingen av stoffene viste interferens eller kryssreaktivitet med SARS‐CoV‐2‐antistoffene. Alle prøver fremstilt i
den klinisk negative matriksen ga det forventede negative Sofia 2 SARS‐resultatet (kryssreaktivitetsresultater),
og alle prøvene fremstilt ved 4x LoD ga det forventede positive Sofia 2 SARS‐resultatet (interferensresultater).
De endelige konsentrasjonene av de ikke‐interfererende stoffene er oppsummert i tabellen nedenfor.
Interfererende stoffer for SARS‐CoV‐2
Resultater for
Aktiv ingrediens
Konsentrasjon
kryssreaktivitet*
Oksymetazolin
5%
Ingen kryssreaktivitet
Blod
5%
Ingen kryssreaktivitet
Benzokain, Mentol
0,7 g/ml
Ingen kryssreaktivitet
Flutikason
5%
Ingen kryssreaktivitet

Resultater for
interferens*
Ingen interferens
Ingen interferens
Ingen interferens
Ingen interferens

Mentol

0,8 g/ml

Ingen kryssreaktivitet

Ingen interferens

Triamcinolon

5,00 %

Ingen kryssreaktivitet

Ingen interferens

Neo‐synefrin

Fenylefrinhydroklorid

5%

Ingen kryssreaktivitet

Ingen interferens

Oseltamivir
Renset mucinprotein

Oseltamivir
Mucinprotein
Budesonid
(glukokortikoid)

2,2 µg/ml
2,5 mg/ml

Ingen kryssreaktivitet
Ingen kryssreaktivitet

Ingen interferens
Ingen interferens

5%

Ingen kryssreaktivitet

Ingen interferens

Saltløsning

15 %

Ingen kryssreaktivitet

Ingen interferens

1,25 mg/ml
282,0 ng/ml

Ingen kryssreaktivitet
Ingen kryssreaktivitet

Ingen interferens
Ingen interferens

5%

Ingen kryssreaktivitet

Ingen interferens

Interfererende stoff
Afrin − nesespray
Blod (humant)
Kloraseptisk, Cepacol
Flonase
Halls Relief med
kirsebærsmak
Nasocort Allergy 24
timer

Rhinocort
Nesespray av
saltløsning
Tobramycin
Zanamivir

Tobramycin
Zanamivir
Galphimia glauca,
Zicam Cold Remedy
Luffa operculata,
Sabadilla
*Trefoldig testing ble utført
Kompetitiv hemming

For kompetitiv interferens ble SARS‐CoV‐2 ved nivåer nær LoD testet i nærværet av høye nivåer av influensa A
eller influensa B og nær LoD influensa A og influensa B i nærværet av høye nivåer av SARS‐
CoV‐2.
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Kompetitivt
virus
Influensa A
H3N2
Influensa A
H1N1
Influensa B

Stamme
Brisbane/10/07

Konsentrasjon
1 x 105,07 U/ml

New
1 x 105,66 U/ml
Caledonia/20/99
Brisbane/33/08 1 x 105,15 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

SARS‐CoV‐2

USA‐WA1/2020

7,55 x 105 U/ml

Kompetitivt
målvirus

Konsentrasjon

Kompetitiv
målprosentpositivitet

SARS‐CoV‐2

2,26 x 102 cfu/ml

100 %

SARS‐CoV‐2

2,26 x 102 cfu/ml

100 %

SARS‐CoV‐2
Influensa A Hong
Kong 6/68 H3N2
Influensa A Brisbane
10/07 H3N2
Influensa B
Massachusetts 2/12

2,26 x 102 cfu/ml

100 %

2,34 x 101 U/ml

100 %

1,41 x 102 U/ml

100 %

5,6 x 100 U/ml

100 %

I denne testingen ser det ikke til å være noen kompetitiv interferens.

HJELP
Hvis du har spørsmål om bruken av dette produktet, kan du kontakte Quidels tekniske støtte på
+1.800.874.1517 (i USA) eller technicalsupport@quidel.com. Hvis du befinner deg utenfor USA, kan du
innhente ytterligere informasjon fra distributøren din eller direkte fra Quidel på ett av telefonnumrene oppført
nedenfor. Se quidel.com for å finne flere støttealternativer.
Land
Europa, Midtøsten og Afrika
Østerrike
Frankrike
Tyskland
Nederland
Sveits
Storbritannia
Italia
Nord‐Amerika, Asia‐
Stillehavsregionen, Sør‐Amerika
Canada
Kina

Telefon
+353 (91) 412 474 (hoved)
0 1800 200441 (gratis)
+43 316 231239
0 (805) 371674
+49 7154 1593912
0 800 0224198
0 800 554864
0 800 3688248
+39 (800) 620 549
858 552 1100
437 266 1704 (hoved)
888 415 8764 (gratis)
0400 920 9366 eller
+86 021 3217 8300

E‐postadresse
emeatechnicalsupport@quidel.com

technicalsupport@quidel.com
technicalsupport@quidel.com
chinatechnicalservice@quidel.com
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ORDLISTE

Katalognummer

CE‐merke for etterlevelse

Autorisert representant i
EU

Batchkode

Må brukes innen

Produsent

Temperaturbegrensning

Tiltenkt bruk

Kun reseptbelagt

Se bruksanvisningen

Til in vitro‐diagnostisk bruk

Inneholder nok til 25 fastsettinger

Innhold/inneholder

Positiv kontroll

Negativ kontroll

Holdes borte fra direkte sollys
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