För in vitro‐diagnostiskt bruk.
En förteckning över symboler kan hittas på quidel.com/glossary.

AVSEDD ANVÄNDNING
Sofia 2 Flu + SARS Antigen FIA är en immunfluorescerande sandwichanalysteknik som används med Sofia 2.
Instrumentet Sofia 2 Flu + SARS Antigen FIA är avsett för samtidig kvalitativ detektering och differentiering av
antigenen nukleokapsidprotein från SARS‐CoV‐2, influensa A och influensa B på provpinnar från näsa (NS)
direkt från patienter vars vårdgivare misstänker att de har COVID‐19 inom de första fem dagarna efter att
symtom har uppkommit. Kliniska tecken och symtom på respiratorisk virusinfektion på grund av SARS‐CoV‐2
och influensa kan likna varandra.
Testet är avsett för användning vid samtidig snabb in vitro‐detektion och differentiering av SARS‐CoV‐2,
nukleokapsid proteinantigen för influensa A‐virus och influensa B‐virus, men skiljer inte mellan SARS‐CoV‐ och
SARS‐CoV‐2‐virus och är inte avsett att detektera influensa C‐antigener. Karakteristiska tecken för influensa A
och B fastställdes under februari till mars 2011 när influensavirus A/Kalifornien/7/2009 (2009 H1N1),
A/Perth/16/2009 (H3N2) och B/Brisbane/60/2008 (Victoria ‐liknande) var dominerande influensavirus som var
i omlopp enligt veckorapport om sjukdom och dödlighet från CDC med titeln “Update: Influenza Activity‐‐
United States, 2010‐2011 Season, and Composition of the 2011‐2012 Influenza Vaccine" (Uppdatering:
influensaaktivitet ‐ USA, säsongen 2010‐2011 och sammansättning av influensavaccinet 2011‐2012).”
Karakteristiska tecken kan variera jämfört med andra kommande influensavirus. Om det, baserat på aktuella
kliniska och epidemiologiska screeningkriterier som rekommenderas av Folkhälsomyndigheten, finns
misstanke om infektion med ett hittills okänt influensavirus, ska proverna samlas in för infektionskontroll med
lämpliga försiktighetsåtgärder för nya virulenta influensavirus, och skickas till hälsomyndigheter på regional
eller lokal nivå för testning.
Virusantigener för SARS‐CoV‐2, influensa A and influensa B kan i allmänhet upptäckas i övre luftvägarna under
infektionens akuta fas. Positiva resultat indikerar förekomst av virusantigener, men en klinisk korrelation
mellan patienthistorik och annan diagnostisk information är nödvändig för att bestämma infektionens status.

Positiva resultat utesluter inte heller bakteriell infektion eller saminfektion med andra virus. Den
upptäckta agens är kanske inte den definitiva sjukdomsorsaken.Laboratorier måste rapportera alla positiva
resultat till Folkhälsomyndigheten.
Negativa SARS‐CoV‐2‐resultat från patienter med symtom som uppkommit efter mer än fem dagar ska
behandlas som presumtiva och bekräftelse med en molekylär analys kan vid behov utföras för
patientbehandling. Negativa resultat utesluter inte COVID‐19 och bör inte användas som enda grund för
behandling eller andra beslut rörande patientens vård, inklusive beslut att ge infektionsbehandling. Negativa
resultat bör bedömas utifrån patientens senaste exponeringar, historik och förekomsten av kliniska tecken och
symtom som överensstämmer med COVID‐19.
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Ett negativt test kan antagas vara influensa A och B och det rekommenderas att dessa resultat bekräftas av en
enligt myndigheterna godkänd molekylär analys för influensa A och B. Negativa resultat utesluter inte
infektioner med influensavirus och får inte användas som enda grund för behandling eller andra beslut om vad
som görs för patienten.
Sofia 2 Flu + SARS Antigen FIA är avsett att användas på Sofia 2 av läkare eller utbildade operatörer som är
skickliga i att utföra tester med hjälp av Sofia 2‐instrumentet.

SAMMANFATTNING OCH FÖRKLARING
Influensavirus är kausativa agens för mycket smittsamma akuta virusinfektioner i luftvägarna.
Influensavirus är immunologiskt olikartade, enkelsträngade RNA‐virus. Det finns tre typer av influensavirus: A,
B och C. Virus av typ A är vanligast förekommande och förknippade med de mest allvarliga epidemierna. Virus
av typ B ger en sjukdom som i allmänhet är mildare än den som orsakas av typ A‐virus. Virus av typ C har aldrig
förknippats med en större sjukdomsepidemi hos människa. Virus av både typ A och B kan cirkulera samtidigt,
men vanligtvis dominerar den ena typen under en viss säsong.1
I USA drabbas i genomsnitt 5 ‐ 20 % av befolkningen av influensa varje år, mer än 200 000 människor läggs in
på sjukhus på grund av influensakomplikationer, och cirka 36 000 människor dör av influensarelaterade
orsaker. Vissa personer, såsom vuxna 65 år och äldre, små barn och personer med vissa hälsobesvär, löper hög
risk för allvarliga influensakomplikationer.2
SARS‐CoV‐2, även känt som COVID‐19‐virus, identifierades för första gången i Wuhan, Hubei‐provinsen, Kina i
december 2019. Detta virus, liksom det nya coronaviruset SARS‐1 och MERS, antas ha sitt ursprung hos
fladdermöss, men SARS‐CoV‐2 kan ha haft en mellanliggande värd som myrkottar, grisar eller cibetkatter.3
WHO förklarade COVID‐ 19 som en pandemi den 11 mars 2020, och infektionen har spritt sig globalt bland
människor med hundratusentals bekräftade infektioner och dödsfall.4
Medianvärdet för inkubationstid beräknas vara 5,1 dagar med symtom som förväntas uppträda inom 12 dagar
från infektionsstart.5 Symtomen på COVID‐19 liknar andra virussjukdomar i luftvägarna och inkluderar feber,
hosta och andnöd.6

TESTETS PRINCIP
Sofia 2 Flu + SARS Antigen FIA använder immunfluorescensteknik i en sandwich‐design som används
tillsammans med Sofia 2 för att upptäcka nukleokapsidprotein från influensa A, influensa B och SARS‐CoV‐2.
Testet medger upptäckt av SARS‐CoV och SARS‐CoV‐2. Testet upptäcker dessa två virus, men skiljer inte på
dem.
Patientprovet placeras i reagensröret, där viruspartiklarna i provet sönderdelas och blottlägger
virusnukleoproteinerna. Det behandlade provet förs över till testkassettens provbrunn. Från provbrunnen
migrerar provet via en testremsa som innehåller olika unika kemiska miljöer. Om SARS‐CoV‐ eller SARS‐CoV‐2‐
virusantigener upptäcks, fångas de in på en specifik plats.
OBS! Beroende på användarens val, placeras testkassetten inuti Sofia 2 för automatiskt tidskontrollerad
utveckling (GÅ IFRÅN‐läge) eller placerad på diskbänken eller bänkskivan för manuellt tidskontrollerad
utveckling och därefter i Sofia 2 för skanning (LÄS NU‐läge).
Sofia 2 skannar testremsan och mäter fluorescenssignalen genom att behandla resultaten med hjälp av
metodspecifika algoritmer. Sofia 2 visar testresultatet (positivt, negativt eller ogiltigt) på skärmen.
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MEDFÖLJANDE REAGENSER OCH MATERIAL
25‐testsats:
 Individuellt förpackade testkassetter (25): Mus‐monoklonala anti‐influensa A‐ och anti‐influensa B‐antikroppar;
Monoklonala anti‐SARS‐antikroppar
 Reagensrör (25): Frystorkad buffert med rengörings‐ och reduktionsmedel
 Reagenslösning (25): Ampuller med saltlösning
 Sterila provpinnar för näsa (SKU # 20380) (25)
 Små, genomskinliga pipetter med fixerad volym, 120 µL (25)
 Flu + SARS‐positiv kontrollprovpinne (1): Provpinnen är belagd med icke‐infektiösa rekombinanta influensa A‐,
influensa B‐ och SARS‐antigener
 Negativ kontrollpinne (1): Provpinnen är belagd med värme‐inaktiverad icke‐infektiös streptokock C‐antigen.
 Bipacksedel (1)
 Snabbreferens (1)
 QC‐kort (placerat på satsens ytterförpackning)

MATERIAL SOM INTE MEDFÖLJER I SATSEN






Tidtagarur eller klocka
Sofia 2
Kalibreringskassett (medföljer Sofia 2)
Torrt transportrör (SKU # 20385) (25). Förvaras vid rumstemperatur.
Sofia 2 Flu + SARS kontrollpinnesats för ytterligare QC (20391)

VARNINGAR OCH FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER




















För in vitro‐diagnostiskt bruk.
Användning endast vid förskrivning.
Detta test är endast avsett för Sofia 2‐instrumentet.
Detta test är endast godkänt för detektering och differentiering av proteiner från SARS‐CoV‐2, influensa,
inte för andra virus eller patogener.
Sofia 2 Flu + SARS FIA är avsett att användas med direkta nasala provpinnar och är inte validerad för
användning med virustransportmedia.
Använd inte satsens innehåll efter det utgångsdatum som står tryckt på askens utsida.
Iaktta lämpliga försiktighetsåtgärder vid insamling, hantering, förvaring och kassering av patientprover
samt satsens förbrukade innehåll.
Användning av nitril‐ eller latexhandskar (eller likvärdiga) rekommenderas vid hantering av patientprover.
Återanvänd inte använda provkassetter, pipetter med fixerad volym, reagensrör, lösningar eller
provpinnar.
Användaren får inte öppna testkassettens foliepåse och utsätta den för den omgivande miljön förrän
testkassetten är klar för omedelbar användning.
Kassera och använd inte testkassett eller material som skadats.
Reagenslösningen innehåller en saltlösning. Skölj med rikliga mängder vatten om lösningen kommer i
kontakt med hud eller ögon.
För att få tillförlitliga resultat måste bipacksedelns anvisningar följas.
Kalibreringskassetten måste förvaras i det medföljande fodralet mellan användningarna.
Otillräcklig eller olämplig insamling, förvaring och transport av prover kan medföra falska testresultat.
Provinsamling och hanteringsprocedurer kräver särskild utbildning och vägledning.
Vid insamling av prov med en näspinne, använd den näspinne som finns med i satsen.
Använd lämplig pipett med fixerad volym i enlighet med testförfaranden.
Häll inte prov från reagensröret till testkassettens provbrunn. Använd den lilla medföljande klara
pipetten för fixerad volym på 120 μl när provet förs över till testkassetten.
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 För att få korrekta resultat, använd inte synbart blodiga eller alltför viskösa prover.
 Skriv inte på streckkoden på testkassetten. Den används av Sofia 2 till att identifiera typen av test som körs
och till att identifiera den individuella testkassetten för att förhindra en andra avläsning av testkassetten
utförd av samma Sofia 2.
 Om det, baserat på aktuella kliniska och epidemiologiska screeningkriterier som rekommenderas av
Folkhälsomyndigheten, finns misstanke om infektion med ett hittills okänt influensa A‐virus, ska proverna
samlas in för infektionskontroll, med lämpliga försiktighetsåtgärder för nya virulenta influensavirus, och
skickas till hälsomyndigheter på regional eller lokal nivå för testning. Virusodling ska inte prövas i dessa fall
såvida det inte finns en BSL 3+‐anläggning som kan ta emot och odla proverna.
 Även om det har konstaterats att detta test kan påvisa odlade fågelinfluensavirus, inklusive
fågelinfluensavirus A subtyp H5N1, är detta tests karakteristiska tecken inte kända när det gäller prover
från människor infekterade med H5N1 eller andra fågelinfluensavirus.
 Eftersom detekteringsreagensen är en fluorescerande förening kommer inga synliga resultat att bildas på
testremsan. Sofia 2 måste användas för tolkning av resultatet.
 För att få korrekta resultat bör en öppnad och exponerad testkassett inte användas i en laminär flödeshuva
eller i ett kraftigt ventilerat område.
 Testning ska utföras i utrymmen med tillräcklig ventilation.
 Kassera behållare och oanvänt innehåll i enlighet med nationella och lokala föreskrifter.
 Använd lämplig skyddsklädsel, skyddshandskar och ögon‐/ansiktsskydd vid hantering av innehållet i denna
sats.
 Tvätta händerna noggrant efter hantering.
 Se säkerhetsdatabladet (SDS) på quidel.com för ytterligare information om farosymboler, säkerhet,
hantering och bortskaffning av komponenterna i denna sats.

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

KVALITETSKONTROLL
Det finns tre typer av kvalitetskontroll för Sofia 2 och testkassetten: Sofia 2 kalibreringskontrollfunktion,
inbyggda förfarandekontrollfunktioner och externa kontroller.

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

2. Följ anvisningarna, sätt in kalibreringskassetten i
Sofia 2 och stäng lådan. Sofia 2 utför
kalibreringskontrollen automatiskt inom en minut
utan någon ytterligare åtgärd från användaren.

Sofia 2 meddelar när kalibreringskontrollen är genomförd.
Välj
för att återgå till skärmen Kör test.
OBS! Om kalibreringskontrollen inte blir godkänd, meddela platschefen eller kontakta Quidels tekniska support
eller kontakta din lokala distributör.

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

Till exempel: Den här skärmen visar
ett ogiltigt resultat på Sofia 2.
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Extern kvalitetskontroll
Man kan också använda externa kontroller för att påvisa att reagenser och analysprocedurer har adekvat
prestanda.
Quidel rekommenderar att positiva och negativa externa kontroller körs:
 en gång för varje outbildad operatör,
 en gång för varje ny leverans av satser – förutsatt att alla olika partier med olika partinummer (lot)
som tas emot vid samma leverans testas,
 enligt vad som anses vara nödvändigt i enlighet med dina interna kvalitetskontrollprocedurer och i
enlighet med lokala och nationella bestämmelser eller ackrediteringskrav.
Användaren måste först välja Run QC på huvudmenyn för Sofia 2 och sedan skanna QC‐kortet (som finns i
asken med satsen) när hen blir ombedd att göra det. Det här kortet ger information som är specifik för satsen,
inklusive partinummer och utgångsdatum.
Användaren väljer önskat läge (GÅ IFRÅN eller LÄS NU) och kör sedan de externa kontroll‐provpinnarna.
Externa positiva och negativa kontrollprovpinnar ingår i satsen och ska testas med hjälp av den testprocedur
som anges i denna bipacksedel eller i snabbreferenserna. Flu + SARS‐positiva kontrollpinnar innehåller
influensa A‐, influensa B‐ och SARS‐antigener. Den positiva kontrollen måste köras först, och därefter den
negativa kontrollen.
Efter QC‐testning av både positiva och negativa kontroller visas varje resultat för sig som

eller

på Sofia 2.

Utför inte patienttester och lämna inte ut svar på patienttestresultat om något av kvalitetskontrolltesterna inte
blir godkänt. Upprepa testet eller kontakta Quidels tekniska support innan du testar patientproverna.
Om både positiva och negativa kontroller misslyckas, upprepas testningen med nya positiva och negativa
kontroller en gång till. Om endast en kontroll blir underkänd kan användaren upprepa testet med både den
positiva och den negativa kontrollen ELLER endast upprepa testet för den kontroll som inte blivit godkänd.
Användaren kan välja
på skärmen på Sofia 2 för att hoppa över det kontrolltest som redan blivit godkänt.
QC‐resultatet kommer att visa ett överhoppat kontrolltest som på Sofia 2.
Ytterligare externa kontrollprovpinnar kan fås separat genom att kontakta Quidels kundtjänst.
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INSAMLING OCH HANTERING AV PROVER
PROVTAGNING
Prov från näsa taget med provpinne
Använd näsprovpinnen som medföljer i satsen.
Innan provet från näsa tas ska patienten instrueras att snyta sig. Vid provinsamling från näsan, för in den
sterila provpinnen försiktigt i den näsborre som har mest synligt sekret. Skjut in provpinnen genom att
försiktigt vrida den tills det tar emot i nivå med näsmusslorna (mindre än 2,5 cm in i näsborren). Vrid
provpinnen flera gånger mot näsväggen och ta sedan ut den ur näsborren.

TRANSPORT OCH LAGRING AV PROVER
Proverna ska testas snarast möjligt efter provtagningen. Baserat på data genererade med SARS Antigen FIA, är
provpinnar för näsa stabila i upp till 48 timmar vid rumstemperatur, eller vid 2 till 8 °C i ett rent och torrt
transportrör.

TESTPROCEDUR
Alla prover måste vara vid rumstemperatur innan analysen påbörjas.
Utgångsdatum: Kontrollera utgångsdatum på varje enskilt testpaket eller ytterkartongen före användning.
Använd inget test efter det utgångsdatum som anges på etiketten.
Förfarande för prov tagna från näsa med provpinne
Ges
långsamt

1. Kontrollera att Sofia 2 är inställt på önskat läge: GÅ IFRÅN eller LÄS NU.
Se avsnittet ”Använda Sofia 2” för ytterligare information.

Vrid av
Reagensrör

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

Reagensl
ösning i
blåsa

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

Låt provpinnen vara kvar i reagensröret i 1 minut.

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

Kläm här

120 μl
pipett

Överskott

Patientprov

6. Kläm ihop blåsan längst upp på pipetten med ett stadigt grepp så att innehållet i
den lilla genomskinliga 120 µl‐pipetten med fixerad volym töms ut i provbrunnen
i testkassetten. Extra vätska som blir kvar i pipetten ska lämnas kvar.
OBS!Pipetten med fixerad volym är utformad för att samla upp och
dosera rätt mängd av vätskeprovet. Kassera pipetten i en behållare för
biologiskt riskavfall.
OBS: Häll inte ut prov från reagensröret. Använd den medföljande klara
pipetten för fixerad volym på 120 µl.

Provbrunn

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

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

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

LÄS NU‐läge
Mycket viktigt: Låt testet framkallas under HELA perioden på 15 minuter INNAN det sätts in i Sofia 2.
Användaren måste först låta testkassetten ligga på diskbänken eller bänkskivan i 15 minuter (utanför Sofia 2)
och ta tid på det här framkallningssteget manuellt. Sedan sätter användaren in testkassetten i Sofia 2. I läget
LÄS NU skannar Sofia 2 och visar testresultatet inom en minut.

Varning: Resultaten måste tolkas inom 30 minuter efter inympningen. Användning av Sofia 2 efter
den tiden kan leda till falska resultat.
Mycket viktigt: Användaren får aldrig öppna testkassettens foliepåse och utsätta testkassetten för den
omgivande miljön innan den är klar för omedelbar användning.
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KÖRA TEST MED SOFIA 2
1. Ange användar‐ID med den integrerade streckkodsläsaren eller skriv in data manuellt med knappsatsen på
skärmen.
OBS Om du av misstag skannar in fel streckkod, välj fältet igen för att markera det på nytt. Skanna sedan helt
enkelt om med rätt streckkod. Den föregående streckkoden skrivs nu över med den rätta streckkoden.

2. Ange Patient‐ID eller Beställningsnr, om tillämpligt, med hjälp av streckkodsläsaren eller manuellt med
hjälp av knappsatsen på skärmen.

3. Kontrollera att korrekt utvecklingsläge, GÅ IFRÅN eller LÄS NU, har valts. Tryck på
Sofia 2.

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

5. Sofia 2 kommer att starta automatiskt och visa information om förloppet på skärmen såsom visas i
exemplet nedan. I läget GÅ IFRÅN visas testresultaten på skärmen inom 15 minuter. I läget LÄS NU visas
testresultaten på skärmen inom 1 minut. Se avsnittet Tolkning av resultat för Sofia 2.

Till exempel: Det här visar att testet i GÅ IFRÅN‐
läget har 12 minuter och 34 sekunder kvar. Sofia
2 kommer att läsa och visa resultaten efter 15
minuter.

TOLKNING AV RESULTAT FRÅN SOFIA 2
När testet är genomfört visas resultaten på skärmen på Sofia 2. Testlinjerna är fluorescerande och kan inte ses
med blotta ögat.
Skärmen på Sofia 2 visar resultaten för procedurkontrollerna som eller och visar individuellt ett eller
resultat för influensa A, influensa B och SARS. Om procedurkontrollen visar ska testet göras på nytt med
ett nytt patientprov och en ny testkassett. Om en skrivare är ansluten kan resultaten skrivas ut manuellt
genom att välja utskriftsikonen medan testresultaten visas på skärmen.
Positiva resultat:

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

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

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

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

Till exempel: Den här skärmen visar
ett giltigt negativt resultat för
influensa A, influensa B och SARS.
OBS!Ett negativt resultat utesluter inte
infektion.

Ogiltiga resultat:

Den här skärmen visar ett ogiltigt
resultat.
Ogiltigt resultat: Om testet är ogiltigt
ska ett nytt test utföras med ett nytt
patientprov och en ny testkassett.

BEGRÄNSNINGAR
 Satsens innehåll ska användas för kvalitativ detektering av influensa A, influensa B och SARS‐antigener
direkt från en nasal provpinne.
 Virustransportmedia (VTM) får inte användas med detta test eftersom det kan ge falska resultat.
 Detta test upptäcker både smittsam (aktiv) och icke‐smittsam influensa A, influensa B, SARS‐CoV och SARS‐
CoV‐2. Testprestandan beror av mängden virus (antigen) i provet och kan kanske inte korrelera med
resultat av virusodling som utförs på samma prov.
 Ett negativt testresultat kan erhållas om mängden antigen i provet är under testets detektionsgräns eller
om provet tagits eller transporterats på fel sätt.
 Om testproceduren inte följs kan detta påverka testets prestanda negativt och/eller medföra ogiltiga
testresultat.
 Testresultaten måste bedömas i kombination med övriga kliniska uppgifter som är tillgängliga för läkaren.
 Positiva testresultat utesluter inte samtidiga infektioner med andra patogener.
 Positiva testresultat skiljer inte mellan SARS‐CoV och SARS‐CoV‐2.
 Positiva testresultat identifierar inte specifika subtyper av influensavirus A.
 Negativa testresultat är inte avsedda att bestämma andra virus‐ eller bakterieinfektioner som inte orsakats
av influensa eller SARS.
 Negativa resultat från patienter med COVID‐19‐symtom som uppkommit för mer än fem dagar sedan ska
behandlas som presumtiva och bekräftelse med en molekylär analys kan vid behov utföras för
patientbehandling.
 Negativa influensa A‐ eller influensa B‐resultat bör behandlas som presumtiva och bekräftas med en
myndighetsgodkänd molekylär analys, om nödvändigt, för klinisk hantering, inklusive infektionskontroll.
_________________________________________________________________________________
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 Barn sprider i regel virus i större mängd och under längre perioder än vuxna. Därför kommer test på prover
från vuxna ofta att ge lägre sensitivitet än vid prover från barn.
 De positiva och negativa prediktionsvärdena är starkt beroende av prevalensen. Falskt negativa
testresultat är mer sannolika vid hög aktivitet, då sjukdomen har hög prevalens. Falskt positiva testresultat
är mer sannolika under perioder av låg influensaaktivitet, då prevalensen är måttlig till låg.
 Personer som fått influensa A‐vaccin via näsan kan uppvisa positiva testresultat i upp till
3 dagar efter vaccinationen.
 Monoklonala antikroppar kanske inte detekterar, eller detekterar med lägre känslighet, sådana
influensa A‐virus som genomgått mindre aminosyraförändringar i målepitopområdet.
 Om specifika subtyper och stammar av SARS eller influensa A behöver differentieras, kan ytterligare
testning, i samråd med regional eller lokal hälsovårdsmyndighet, komma att krävas.

KLINISKA PRESTANDA
Sofia 2 Flu + SARS Antigen FIA är ett lateralt flöde av fluorescerande immunanalys (FIA). Det är en modifiering
av testkassetten som används i myndighetsgodkänd analys (Sofia Influenza A+B FIA (k112177, k131606,
k153012, k162438)) som inkluderar monoklonala antikroppar för detektion av SARS‐CoV‐2. Data för
detektering av influensa A + B av Sofia Influenza A+B FIA presenteras nedan.
Prestanda för Sofia influensa A+B FIA jämfört med Cellodling
Resultat med Sofia Influenza A+B FIA vid test av prover placerade i VTM jämfördes med metoder för
virusodling följt av direkt fluorescerande analys (DFA) i en klinisk multicenterstudie under februari och mars
2011 i USA. Denna studie genomfördes av vårdpersonal på sjutton (17) olika professionella och CLIA‐undantagna
kliniker (kombinerade) i olika geografiska regioner i USA. I denna multicenter‐, patientnära fältstudie samlades
antingen två (2) prover från näsan eller två (2) prover från näsa/svalg med hjälp av andnings‐/sköljprov från var
och en av totalt 2 066 patienter. Sexhundrasjuttioen (671) gav ett par prover med provpinne i näsan, 734 gav ett
par sådana prover från näsa/svalg, och 661 gav ett andnings‐/sköljprov från näsa/svalg. Alla kliniska prover
samlades in från symtomatiska patienter: 74 % var <6 år, 22 % 6‐21 år, 4 % 22‐59 år och 1 % ≥60 år. Femtiotre
procent (53 %) var män och fyrtiosju procent (47 %) var kvinnor.
Totalt 2 047 prospektiva kliniska prover testades med Sofia Influenza A+B FIA och gav giltiga resultat under
denna kliniska studie. Dessa resultat inkluderades i tabellerna 2 ‐ 6. Kvoten ogiltiga var 0,9 % (19/2 066) med
95 % KI: 0,6 % till 1,4 %. De ogiltiga resultaten utelämnades från tabellerna 2 ‐ 6 eftersom nya patientprover
inte insamlades för ny testning.
Tester på kliniken av en provpinne i näsan eller näsa/svalg, eller en del av andnings‐/sköljprov från näsa/svalg,
utfördes av medicinsk personal på läkarmottagningen eller sjukhuset med Sofia Influenza A+B FIA. Alla prover
samlades in och testades kort därefter. Det återstående provet placerades i virustransportmedium för odling.
De parvisa proverna med provpinne eller parvisa andnings‐/sköljproverna randomiserades med avseende på
testordningen i Sofia Influenza A+B FIA jämfört med odling. Viruscellodling utfördes antingen vid ett lokalt
kliniskt laboratorium på testkliniken eller så transporterades proverna kalla i frysväska, men inte frysta, över
natten till ett centralt laboratorium för odling inom 48 timmar.
Resultat av Sofia Influenza A+B FIA med provpinne från näsan jämfört med odling (samtliga
åldersgrupper) – Influensa A
Virusodling
95 % KI
POS
NEG
Totalt Sensitivitet
90 % 84 % 94 %
Sofia Influenza A+B POS
124
27
151
Specificitet
95 % 93 % 96 %
FIA
NEG
14
500
514
Totalt

138

527

665
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Resultat av Sofia Influenza A+B FIA med provpinne från näsan jämfört med odling (samtliga
åldersgrupper) – Influensa B
Virusodling
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

Specificitet

96 %

94 %

97 %

Resultat av Sofia Influenza A+B FIA med provpinne från näsa/svalg jämfört med odling (samtliga
åldersgrupper) – Influensa A
Virusodling
95 % KI
POS
NEG
Totalt 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
Totalt

103

630

733

Resultat av Sofia Influenza A+B FIA med provpinne från näsa/svalg jämfört med odling (samtliga
åldersgrupper) – Influensa B
Virusodling
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

Specificitet

97 %

95 %

98 %

Retrospektiv jämförelse av Sofia Influenza A+B FIA och Sofia 2 Flu + SARS Antigen FIA
För att visa att tillägget av SARS‐CoV‐2 till Sofia Influenza A+B FIA inte hade någon effekt på detekteringen av
influensa A eller influensa B, genomfördes en studie med återstående kliniska prover (72 influensa A‐positiva,
15 influensa B‐positiva, 56 negativa). Proverna testades med en myndighetsgodkänd molekylär enhet (Solana
Influenza Assay, k161814) för att bekräfta förekomst eller frånvaron av influensa A eller influensa B.
Proverna testades enligt respektive bipacksedel för båda enheterna.
Influensa A‐resultat
Influensa A‐resultat för både Sofia 2 Flu + SARS och Sofia Influenza A + B‐analyser kombinerades i följande
tabell:
Influensa A‐resultat
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 avvikande prover bekräftades positiva för influensa A på Solana
Influensa A‐resultat för både Sofia 2 Flu + SARS‐ och Solana Influenza A + B‐analyser kombinerades i följande
tabell:
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Influensa A‐resultat
Solana Influenza A+B‐analys
POS
NEG
Totalt
Sofia 2 Flu + SARS
FIA

POS
NEG

72
0

0
56

72
56

Totalt

72

56

128

PPA 100,0 %

95 % KI
94.9 % 100,0 %

NPA 100,0 %

93,6 %

100,0 %

Influensa B‐resultat
Influensa B‐resultat för både Sofia 2 Flu + SARS och Sofia Influenza A + B‐analyser kombinerades i följande
tabell:
Influensa B‐resultat
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
* Avvikande prov bekräftades negativt för influensa B på Solana
Influensa B‐resultat för både Sofia 2 Flu + SARS och Solana Influenza A + B‐analyser kombinerades i följande
tabell:
Influensa B‐resultat
Solana Influenza A+B‐analys
POS
NEG
Totalt
Sofia 2 Flu + SARS
FIA

POS
NEG

15
0

0
56

15
56

Totalt

15

57

71

PPA 100,0 %

95 % KI
79.6 % 100,0 %

NPA 100,0 %

93,6 %

100,0 %

Prospektiv studie av Sofia 2 Flu + SARS Antigen FIA
En studie av etthundrasextiofem (165) direkta provpinnar i näsan utfördes. Proverna togs från symtomatiska
patienter som misstänktes ha COVID‐19 på sex (6) platser och testades nytagna med Sofia‐analysen antingen i
ett enda centralt laboratorium (113 prover) eller på insamlingskliniken (52 prover). Alla patienter hade ett
matchat prov med pinne från näsan uppsamlat för RT‐PCR på den centrala platsen. Ordningsföljden för
tagningen av provpinnar randomiserades mellan analyserna. Sofia 2 Flu + SARS Antigen FIA jämfördes med en
referensextraherad RT‐PCR‐analys.
Patienters bakgrundsdata
Patienters bakgrundsdata (kön, ålder, tid från sjukdomsdebut) finns tillgänglig för de etthundrasextiofem (165)
prover som användes i studien. Patienters bakgrundsdata visas i tabellen nedan.
Patienters bakgrundsdata för provpinnar i näsan (Sofia‐positiv = 40)
Sofia SARS Antigen FIA
Ålder

Totalt antal

Positiva, totalt

Förekomst

< 5 år

0

0

Ej tillämpligt

6 till 21 år

15

4

26,7 %
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Patienters bakgrundsdata för provpinnar i näsan (Sofia‐positiv = 40)
Sofia SARS Antigen FIA
Ålder
22 till 59 år

Totalt antal

Positiva, totalt

123

33

Förekomst
26.8 %

> 60 år*
26
3
11.5 %
* Ett prov var ogiltigt i Sofia Flu + SARS Antigenanalys och togs bort från ytterligare analys
Fördelning av positiva prover baserat på dagar efter debut:
Dagar efter symtom uppträder för provpinnar i näsan (Sofia‐positiv = 33)
Dagar efter symtomdebut
Antal testade prover Antal positiva prover % positiva
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**
* Ett prov var Sofia 2 Flu + SARS Antigen FIA‐negativt och positivt genom referensextraherad RT‐PCR
** Ett prov var Sofia 2 Flu + SARS Antigen FIA‐negativt och positivt genom referensextraherad RT‐PCR
*** Ett prov var ogiltigt i Sofia Flu + SARS Antigenanalys och togs bort från ytterligare analys
Sofia 2 Flu + SARS Antigen FIA‐resultat jämfört med referensextraherade RT‐PCR‐analyser för influensa A och
influensa B och för SARS‐CoV‐2
Referensextraherad Influensa A + B
RT‐PCR‐analys – Influensa A
95 % KI
Ej
Ej
Ej
Influensa A
POS
NEG
Totalt
PPA tillämpligt tillämpligt tillämpligt
Sofia 2 Flu + SARS POS
0
0
0
NPA
100,0 %
97,7 %
100,0 %
Antigen FIA Assay
Ej
Ej
Ej
NEG
0
164
164
PPV tillämpligt tillämpligt tillämpligt
Totalt

0

164

164**

Referensextraherad Influensa A + B
RT‐PCR‐analys – Influensa B
Influensa B
Sofia 2 Flu + SARS
Antigen FIA Assay

NPV
Förekomst

100,0 %
0,0 %

97,7 %
0,0 %

100,0 %
3.0 %

POS

NEG

Totalt

95 % KI
Ej
Ej
Ej
PPA tillämpligt tillämpligt tillämpligt

POS

0

0

0

NPA

NEG

0

164

164

Totalt

0

164

164**

100,0 %
97,7 %
100,0 %
Ej
Ej
Ej
PPV tillämpligt tillämpligt tillämpligt

NPV
Förekomst

100,0 %
0,0 %

97,7 %
0,0 %

100,0 %
3.0 %
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SARS‐CoV‐2
Sofia 2 Flu + SARS
Antigen FIA Assay

Referensextraherad SARS‐CoV 2
RT‐PCR‐analys
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 %
Förekomst
25.6 %
19.5 %
32.8 %
* De två motstridande proverna (Sofia 2 negativ/referensextraherad RT‐PCR‐analys positiv) hade Ct‐värden på
31,95 och 38,72.
** Ett prov var ogiltigt i Sofia Flu + SARS Antigenanalys och togs bort från ytterligare analys

ANALYSRESULTAT
Detektionsgräns
LoD för Sofia 2 Flu + SARS Antigen FIA bestämdes med hjälp av begränsande utspädningar av följande
virusstammar av influensa A, influensa B och SARS CoV‐2 i negativ näsmatris i UTM:
LoD virusstammar
Influensa A H3N2 Hongkong/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 för att bestämma Sofia 2 Flu + SARS Antigen FIA LoD utformades för att spegla analysen när direkta
tagningar av provpinnar användes. I den här studien gav en provpinne från näsan spikat resultat vid ungefär
50 µl av utspätt virus i saltlösning.spikat. Provpinnen med spikat resultat tillsattes Sofia 2 Flu + SARS Antigen
FIA‐extraktant samtidigt med en NP‐provpinne (NP = näsa/svalg) som innehöll NP‐matris. Provpinnarna
hanterades samtidigt enligt bipacksedeln.
Tabellen nedan ger LoD för Sofia 2 Flu + SARS Antigen FIA för influensa A, influensa B och SARS‐CoV‐2.
Virus
Influensa A H3N2
Hongkong/8/68
Influensa B
Florida/02/06
SARS CoV‐2
USA‐WA1/2020

Koncentration
(TCID50/ml)

N

Negativt

Positivt

% positiva

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%

CDC Human Influenza Panel 2020 testades samtidigt med Sofia Influenza A+B FIA och Sofia 2 Flu + SARS FIA‐
analyser. Panelen testades enligt propinne‐protokoll rekommenderat av CDC. Kortfattat bereddes en serie med
5 gångers utspädning för varje panelmedlem. Dessa spädningar testades med fem replikat tills två på varandra
följande utspädningar var negativa. Testresultat som genererades för varje influensastam listas nedan:
2020 CDC Human Influenza Panel
Influensavirus
(typ/undertyp)
Influensavirus
(typ/undertyp)

Virusstam
Namn
Virusstam

Metod
Seriens
utspädning

Virusseriens utspädningskoncentration (EID50/ml) och antal positiva
resultat för varje utspädning (N = 5)
9.3
10
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
EID 50/ml
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2020 CDC Human Influenza Panel
Influensavirus
(typ/undertyp)

A(H3N2)

Virusstam
Namn

A/Perth/16/20
09

Metod

Sofia 2
Influenza
A+B FIA

Sofia 2 Flu
+ SARS FIA
Influensavirus
(typ/undertyp)

A(H3N2)

Virusstam

A/Hongkong/2
671/2019

Seriens
utspädning
Sofia 2
Influenza
A+B FIA
Sofia 2 Flu
+ SARS FIA

Influensavirus
(typ/undertyp)

A9H1N1pdm0
9

Influensavirus
(typ/undertyp)

A9H1N1pdm0
9

Influensavirus
(typ/undertyp)

B (Victoria‐
härkomst)

Influensavirus
(typ/undertyp)

Virusstam

A/Christchurch
/16/2010

Virusstam

A/GuangDong‐
Maonan/1536
/2019

Virusstam

B/Michigan/09
/2011

Virusstam

Seriens
utspädning

Virusseriens utspädningskoncentration (EID50/ml) och antal positiva
resultat för varje utspädning (N = 5)
Antal
detekterade:

5

5

5

5

5

% detektering 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %

7.5

2x
106.5

4x
105.5

8x
104.5

1.6 x
104.5

3.2 x
103.5

5

5

2

0

0

% detektering

100
%

100
%

40 %

0%

0%

Antal
detekterade:

5

5

5

0

0

% detektering

100
%

100
%

100
%

0%

0%

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

10
EID 50/ml
Antal
detekterade:

Antal
5
5
5
5
5
detekterade:
% detektering 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %
Antal
5
5
5
5
5
Sofia 2 Flu detekterade:
+ SARS FIA
% detektering 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %
2x
4x
8x
1.6 x
109.1 EID
8.1
7.1
6.1
10
10
10
106.1
50/ml
Antal
Sofia 2
detekterad
5
5
5
5
Influenza
e:
A+B FIA
% detektering 100 % 100 % 100 % 100 %
Antal
5
5
5
5
Sofia 2 Flu detekterade:
+ SARS FIA
% detektering 100 % 100 % 100 % 100 %

Seriens
utspädning

10

6.9

EID

50/ml

2x
105.9

4x
104.9

8x
103.9

1.6 x
103.9

Antal
5
5
5
5
detekterade:
% detektering 100 % 100 % 100 % 100 %
Antal
5
5
5
5
Sofia 2 Flu detekterade:
+ SARS FIA
% detektering 100 % 100 % 100 % 100 %
Sofia 2
Influenza
A+B FIA

Seriens
utspädning

20 %

Ej
tilläm
pligt
Ej
0 % tillämplig
t
0

Antal
5
5
5
5
5
5
5
detekterade:
% detektering 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %

Sofia 2
Influenza
A+B FIA

Seriens
utspädning

1

10 8.3
EID 50/ml

2x
107.3

4x
106.3

8x
105.3

1.6 x
105.3

6.4 x
105.2

1.28
x
104.2

0

0

0%

0%

0

0

0%

0%

3.2 x
105.1

6.4 x
104.1

0

0

0%

0%

0

0

0%

0%

3.2 x
102.9

6.4 x
101.9

0

0

0%

0%

0

0

0%

0%

3.2 x
104.3

6.4 x
103.3

0
0%

1.28 x 2.56 x
103.3
102.3
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2020 CDC Human Influenza Panel
Influensavirus
(typ/undertyp)

Virusstam
Namn

B (Yamagata‐
härkomst)

B/Texas/81/20
16

Influensavirus
(typ/undertyp)

Virusstam

B (Victoria‐
härkomst)

B/Washington
/02/2019

Influensavirus
(typ/undertyp)

B (Yamagata‐
härkomst)

Virusstam

B/Phuket/307
3/2013

Virusseriens utspädningskoncentration (EID50/ml) och antal positiva
resultat för varje utspädning (N = 5)
Antal
Sofia 2
5
5
5
5
5
5
0
0
Influenza detekterade:
A+B FIA % detektering 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 0 %
0%
Antal
5
5
5
5
5
5
0
0
Sofia 2 Flu detekterade:
+ SARS FIA
% detektering 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 0 %
0%
Metod

2x
4x
8x
1.6 x 3.2 x
109.2
108.2 107.2 106.2 106.2 105.2
EID 50/ml
Antal
Sofia 2
5
5
5
5
5
Influenza detekterade:
A+B FIA % detektering 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %
Antal
5
5
5
5
5
Sofia 2 Flu detekterade:
+ SARS FIA
% detektering 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %

Seriens
utspädning

Seriens
utspädning
Sofia 2
Influenza
A+B FIA

Sofia 2 Flu
+ SARS FIA

109.9
EID 50/ml

2x
108.9

4x
107.9

8x
106.9

1.6 x
106.9

3.2 x
105.9

Antal
detekterade:

5

5

5

5

0

% detektering 100 % 100 % 100 % 100 %
Antal
5
5
5
5
detekterade:
% detektering 100 % 100 % 100 % 100 %

6.4 x
104.2

1.28 x
104.2

0

0

0%

0%

0

0%

0%

0%

6.4 x
104.9

0%

1.28 x
104.9
Ej
0 tillämpli
gt
Ej
0 % tillämpli
gt

3

0

0

60 %

0%

0%

Analytisk reaktivitet/Inklusion
Den analytiska reaktiviteten för de monoklonala antikropparna riktade mot SARS‐CoV‐2 i Sofia 2 Flu + SARS
Antigen FIA utvärderades med de för närvarande tillgängliga SAR‐CoV‐2‐stammarna (se tabellen nedan).
2019‐nCoV stam/isolat
USA‐WA1/2020
USA CA3/2020‐P2

Källa/Provtyp
BEI NR‐52286
BEI NR‐52385

Koncentration
3.40 x 105 TCID 50/ml
1x107 TCID 50/ml

Den analytiska reaktiviteten hos de monoklonala antikropparna riktade mot influensa A och influensa B
demonstrerades med Sofia Influenza A+B FIA och Sofia med totalt 30 stammar av humant influensavirus
bestående av 21 influensa A‐ och 9 influensa B‐virus. Ytterligare information som beskriver denna testning
finns i tabell 11 i bipacksedeln för Sofia Influenza A+B FIA.
För att ytterligare påvisa analytisk känslighet med samtida influensastammar testades 2020 CDC Human
Influenza Panel med Sofia 2 Flu + SARS Antigen FIA. Panelen testades enligt propinne‐protokoll
rekommenderat av CDC. Testresultat som genererades för varje influensastam listas nedan:
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Influensavirus
(Typ/undertyp)

Virusstam

A(H3N2)

A/Perth/16/2009

A(H3N2)

A/Hongkong/2671/2019

A(H1N1)pdm09

A/Christchurch/16/2010

A(H1N1)pdm09

A/GuangDong‐
Maonan/1536/2019

B (Victoria‐härkomst)

B/Michigan/09/2011

B (Victoria‐härkomst)

B/Texas/81/2016

B (Yamagata‐
härkomst)
B (Yamagata‐
härkomst)

B/Washington/02/
2019
B/Phuket/3073/2013

Virusseriens utspädningskoncentration (EID 50/ml)
och Antal positiva resultat vid högsta
detekterbara utspädning (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

Korsreaktivitet
Korsreaktiviteten för de monoklonala antikropparna som används för detektion av influensa A och influensa B
bestämdes som en del av inskickandet av 510k i Sofia Influenza A+B FIA (K112177). Ytterligare information
som beskriver denna testning finns i tabell 13 i bipacksedeln för Sofia Influenza A+B FIA.
Korsreaktivitet för de monoklonala antikropparna som används för detektion av SARS‐CoV‐2 utvärderades
genom att testa olika mikroorganismer (9), virus (16) och negativa matriser (3) som potentiellt kan korsreagera
med Sofia 2 Flu + SARS FIA. Varje organism och virus testades i tre exemplar. Den slutliga koncentrationen av
organismer och virus dokumenteras i tabellen nedan:
Korsreaktivitet/interferens för SARS‐CoV‐2
Virus/bakterie/parasit*

Undertyp

Källa/Provtyp

Koncentration

Adenovirus

Typ 1

Isolat

1 x 105,53 U/ml

Coronavirus

229e

Isolat

1 x 105,10 U/ml

Coronavirus

OC43

Isolat

9,55 x 105
TCID50/ml

Coronavirus

NL63

Isolat

5 x 103,67 U/ml

MERS‐CoV
(värmeinaktiverat)

Florida/USA‐
2_Saudiarabien_2014

Isolat

1,17 x 105
TCID50/ml

Mykoplasmapneumoni

M129

Isolat

3 x 106 CCU/ml

Invasiv
streptokockinfektion

Z018

Isolat

3,8 x 106 cfu/ml

Korsreaktivitet,
resultat*
Ingen
korsreaktivitet
Ingen
korsreaktivitet
Ingen
korsreaktivitet
Ingen
korsreaktivitet
Ingen
korsreaktivitet
Ingen
korsreaktivitet
Ingen
korsreaktivitet

Interferens,
resultat*
Ingen
interferens
Ingen
interferens
Ingen
interferens
Ingen
interferens
Ingen
interferens
Ingen
interferens
Ingen
interferens
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Korsreaktivitet/interferens för SARS‐CoV‐2
Korsreaktivitet,
Interferens,
resultat*
resultat*
Ingen
Ingen
Influensa A H3N2
Brisbane/10/07
Isolat
1 x 105,07 U/ml
korsreaktivitet
interferens
Nya
Ingen
Ingen
Influensa A H1N1
Isolat
1 x 105,66 U/ml
Kaledonien/20/99
korsreaktivitet
interferens
Ingen
Ingen
Influensa B
Brisbane/33/08
Isolat
1 x 105,15 U/ml
korsreaktivitet
interferens
Ingen
Ingen
Parainfluensavirus
Typ 1
Isolat
1 x 105,01 U/ml
korsreaktivitet
interferens
Ingen
Ingen
Parainfluensavirus
Typ 2
Isolat
1 x 105,34 U/ml
korsreaktivitet
interferens
8,5 x 105
Ingen
Ingen
Parainfluensavirus
Typ 3
Isolat
TCID50/ml
korsreaktivitet
interferens
Ingen
Ingen
Parainfluensavirus
Typ 4b
Isolat
1 x 105,53 U/ml
korsreaktivitet
interferens
Ingen
Ingen
Enterovirus
Typ 68
Isolat
1 x 105,5 U/ml
korsreaktivitet
interferens
Ingen
Ingen
Humant
A1 (IA10‐s003)
Isolat
1 x 105,55 U/ml
korsreaktivitet
interferens
metapneumovirus
Respiratoriskt
Typ A (3/2015 isolat
Ingen
Ingen
Isolat
1 x 105,62 U/ml
syncytialvirus
#3)
korsreaktivitet
interferens
Inaktiverat
Ingen
Ingen
Humant rhinovirus
Ej tillämpligt
Uppgift saknas
virus
korsreaktivitet
interferens
Ingen
Ingen
2,9 x 106
Lungklamydia
AR‐39
Isolat
IFU/ml
korsreaktivitet
interferens
7,87 x 106
Ingen
Ingen
Hemofilinfluensa
Typ b; Eagan
Isolat
cfu/ml
korsreaktivitet
interferens
6,82 x 106
Ingen
Ingen
Legionellasjuka
Philadelphia
Isolat
cfu/ml
korsreaktivitet
interferens
2,26 x 106
Ingen
Ingen
Pneumokocker
Z022; 19f
Isolat
cfu/ml
korsreaktivitet
interferens
6,37 x 106
Ingen
Ingen
Kikhosta (B. pertussis)
A639
Isolat
cfu/ml
korsreaktivitet
interferens
Pneumocystinfektion‐
1,56 x 106
Ingen
Ingen
W303‐Pji
Isolat
jästsvamp rekombinant
cfu/ml
korsreaktivitet
interferens
Mycobacterium
6.86 x 107
Ingen
Ingen
H37Ra‐1
Isolat
tuberculosis
cfu/ml
korsreaktivitet
interferens
Staphylococcus
1.21 x 1010
Ingen
Ingen
MRSE; RP62A
Isolat
epidermidis
cfu/ml
korsreaktivitet
interferens
Staphylococcus aureus
5.5 x 109
Ingen
Ingen
NCTC 8325
Isolat
MSSA
cfu/ml
korsreaktivitet
interferens
Ingen
Ingen
Staphylococcus aureus
1.38 x 1010
0801638
Isolat
cfu/ml
korsreaktivitet
interferens
MRSA
Coronavirus HKU1 testades inte för korsreaktivitet på grund av brist på tillgänglighet. 19 kliniska prover som var positiva
för denna stam testades och alla gav negativt resultat, och ytterligare korsreaktivitet vid våttestning var inte nödvändig.
* Testning gjordes med tre exemplar av varje.
Virus/bakterie/parasit*

Undertyp

Källa/Provtyp

Koncentration
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Hook‐effekt:
Effekterna av höga koncentrationer av de olika virusen (hög dos Hook‐effekt) testades på Sofia 2 Flu + SARS
Antigen FIA. Den allmänna proceduren var att testa konstruerade prover beredda med virus i högsta möjliga
koncentration.
När höga halter av influensa A, influensa B eller SARS CoV‐2‐virusnivåer testades, visade Sofia 2 Flu + SARS
Antigen FIA 100 % positiva resultat för alla testade och varje analyt. De testade koncentrationerna motsvarar
de maximalt tillgängliga koncentrationerna för de utvärderade virusstammarna. Det fanns ingen uppenbar
hook för denna analys.
Resultaten i denna studie stöder slutsatsen att vid SARS och influensasaminfektioner, när provet har en hög
influensa A‐virusbelastning, kommer testet att generera 100 % positiva resultat för SARS. Det indikerar också
att när provet har en hög influensa B‐virusbelastning kommer testet att generera 100 % positiva resultat för
SARS.
Studier av endogena interferensämnen
Den potentiella interferensen eller korsreaktiviteten för de monoklonala antikropparna som används för
detektion av influensa A och influensa B med endogena ämnen bestämdes som en del av inskickandet av 510k
i Sofia Influenza A+B FIA (K112177). Ytterligare information som beskriver denna testning finns i tabell 14 i
bipacksedeln för Sofia Influenza A+B FIA.
Den potentiella interferensen eller korsreaktiviteten hos de monoklonala antikropparna som används för
detektion av SARS‐CoV‐2 med endogena ämnen bestämdes genom att testa fjorton substanser i negativ klinisk
matris vid målkoncentrationer i frånvaro (negativ) och närvaro (positiv) av SARS‐ CoV‐2. Varje tillstånd
(negativt eller positivt) testades med tre exemplar per substans.
Positiva virusprover bereddes med ungefär 4x LoD‐koncentration i kliniskt negativ matris. Interfererande
ämnesprover framställdes med 2 gånger den slutliga testkoncentrationen. Slutliga prover bereddes genom att
blanda 100 µl av virusprovet med 100 µl av det interfererande ämnesprovet. Målkoncentrationen för varje
virus var cirka 2 till 3 gånger detektionsgränsen (LoD).
Inget ämne uppvisade interferens eller korsreaktivitet med SARS‐CoV‐2‐antikropparna. Alla prover som
framställdes i den kliniskt negativa matrisen gav det förväntade negativa Sofia 2 SARS‐resultatet
(korsreaktivitetsresultat), och alla prover som framställdes med 4x LoD gav det förväntade positiva Sofia 2
SARS‐resultatet (interferensresultat). De slutliga koncentrationerna av icke‐störande ämnen sammanfattas i
tabellen nedan.

Interfererande ämnen
Afrin – nässpray
Blod (humant)
Klorsaeptisk, Cepacol
Flonas
Halls Relief
körsbärssmak

Interfererande ämnen för SARS‐CoV‐2
Korsreaktivitet,
Aktiv ingrediens
Koncentration
resultat*
Ingen
Oxymetazolin
5%
korsreaktivitet
Ingen
Blod
5%
korsreaktivitet
Ingen
Benzokain, mentol
0,7 g/ml
korsreaktivitet
Ingen
Flutikason
5%
korsreaktivitet
Ingen
Mentol
0,8 g/ml
korsreaktivitet

Interferens,
resultat*
Ingen interferens
Ingen interferens
Ingen interferens
Ingen interferens
Ingen interferens
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Interfererande ämnen för SARS‐CoV‐2
Nasacort Allergy 24 tim

Triamcinolon

5,00 %

Neo‐synefrin

Fenylefrinhydroklorid

5%

Oseltamivir

Oseltamivir

2,2 µg/ml

Renat mucinprotein

Mucinprotein

2,5 mg/ml

Rhinocort

Budesonid
(glukokortikoid)

5%

Saltlösning – nässpray

Saltlösning

15 %

Tobramycin

Tobramycin

1,25 mg/ml

Zanamivir

Zanamivir

282,0 ng/ml

Galphimia glauca,
Luffa operculata,
Sabadilla
* Testning gjordes med tre exemplar av varje.
Zicam Cold Remedy

Ingen
korsreaktivitet
Ingen
korsreaktivitet
Ingen
korsreaktivitet
Ingen
korsreaktivitet
Ingen
korsreaktivitet
Ingen
korsreaktivitet
Ingen
korsreaktivitet
Ingen
korsreaktivitet
Ingen
korsreaktivitet

5%

Ingen interferens
Ingen interferens
Ingen interferens
Ingen interferens
Ingen interferens
Ingen interferens
Ingen interferens
Ingen interferens
Ingen interferens

Konkurrenskraftig hämning
För konkurrenskraftig interferens testades SARS‐CoV‐2 vid nivåer nära LoD i närvaro av höga nivåer av influensa A
eller influensa B och nära LoD för influensa A och influensa B i närvaro av höga nivåer av SARS‐CoV‐2.
Konkurrenskraftigt
virus

Undertyp

Koncentration

Influensa B

1 x 105,07 U/ml
Brisbane/10/07
Nya
1 x 105,66 U/ml
Kaledonien/20/99
1 x 105,15 U/ml
Brisbane/33/08

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

Influensa A H3N2
Influensa A H1N1

SARS‐CoV‐2

2,26 x 102 U/ml

Konkurrenskraftig
målprocent
positivitet
100 %

SARS‐CoV‐2

2,26 x 102 U/ml

100 %

SARS‐CoV‐2
Flu A Hongkong
6/68 H3N2
Flu A Brisbane
10/07 H3N2
Flu B Massachusetts
2/12

2,26 x 102 U/ml

100 %

2.34 x 101 U/ml

100 %

1.41 x 102 U/ml

100 %

5.6 x 100 U/ml

100 %

Konkurrenskraftigt
Koncentration
målvirus

I denna testning verkar det inte finnas några konkurrenskraftig interferens.

HJÄLP
Om du har några frågor om användningen av den här produkten kan du kontakta Quidels tekniska support på 1
800 874 1517 (inom USA) eller technicalsupport@quidel.com. Om du befinner dig utanför USA kan din
återförsäljare ge dig mer information, eller så kan du få information direkt från Quidel genom att ringa ett av
numren som anges nedan. Se quidel.com för fler supportalternativ.
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Land
Europa, Mellanöstern och
Afrika
Österrike
Frankrike
Tyskland
Nederländerna
Schweiz
Storbritannien
Italien
Nordamerika,
Asien‐Stillahavsområdet,
Latinamerika

Telefon
+353 (91) 412 474 (huvudnummer)
0 1800 200441 (avgiftsfritt)
+43 316 231239
0 (805) 371674
+49 (0) 7154 1593912
0 800 0224198
0 800 554864
0 800 3688248
+39 (800) 620 549
858 552 1100

technicalsupport@quidel.com
437 266 1704 (huvudnummer)
888 415 8764 (avgiftsfritt)
0400 920 9366 eller
+86 021 3217 8300

Kanada
Kina

E‐postadress
emeatechnicalsupport@quidel.com

technicalsupport@quidel.com
chinatechnicalservice@quidel.com

REFERENSER
1. Murphy B.R. och Webster R.G., 1996, Orthomyxoviruses, ss. 1397‐1445. Fields Virology, 3:e upplagan, B.N.
Fields, D.M. Knipe, P.M. Howley, et al. (eds.), Lippincott‐Raven, Philadelphia.
2. CDC, Key Facts About Seasonal Influenza. www.cdc.gov/flu/keyfacts.htm accessed 7/2011.
3. Baker, S., Frias, L., and Bendix, A. Coronavirus live updates: More than 92,000 people have been infected
and at least 3,100 have died. The US has reported 6 deaths. Here's everything we know. Business Insider.
March 03, 2020.
4. https://www.who.int/emergencies/diseases/novel‐coronavirus‐2019/events‐as‐they‐happen
5. Clinical and Laboratory Standards Institute. Viral Culture; Approved Guidelines. CLSI document M41‐A
[ISBN 1562386239] Clinical and Laboratory Standards Institute, 940 West Valley Road, Suite 1400, Wayne,
Pennsylvania 19087‐1898, USA 2006.
6. Lauer, S.A., m.fl. The incubation period of Coronavirus disease 2019 (COVID‐19) from publicly reported
confirmed cases: estimation and application, Ann Intern Med. 2020.

20380 – Sofia 2 Flu + SARS Antigen FIA – 25 Test (Nasal Swab)

MDSS GmbH
Schiffgraben 41
30175 Hannover
Tyskland

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

_________________________________________________________________________________
Sidan 24 av 26
Sofia 2 Flu + SARS Antigen FIA

Provpinne

Emergo Europe
Prinsessegracht 20, 2514 AP
Haag, Nederländerna
MDD 93/42/EEC

Puritan Medical Products Company LLC
31 School Street
Guilford, Maine 04443‐0149 USA
1466361SV00 (04/21)

_________________________________________________________________________________
Sidan 25 av 26
Sofia 2 Flu + SARS Antigen FIA

ORDLISTA

Katalognummer

CE‐märke

Auktoriserad representant inom EU

Partikod

Använd före

Tillverkare

Temperaturbegränsning

Avsedd användning

Användning endast efter förskrivning

Se användningsinstruktionerna

För in vitro‐diagnostik

Innehållet räcker till 25 bestämningar

Innehåll/innehåller

Positiv kontroll

Negativ kontroll

Håll borta från direkt solljus
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