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För in vitro-diagnostisk användning. 
 
För en symbolförteckning kan du besöka quidel.com/glossary. 
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 AVSEDD ANVÄNDNING 
Solana RSV + hMPV Assay är ett kvalitativt in vitro-diagnostiskt test för detektion och differentiering av RSV- och hMPV-
RNA i näsprover och nasofarynxprover från patienter med tecken och symtom på luftvägsinfektion. Detta test är avsett 
för användning som en hjälp vid differentialdiagnostik av RSV- och hMPV-infektion hos människor i kombination med 
kliniska och epidemiologiska riskfaktorer. Detta test är inte avsett för att differentiera mellan de två subtyperna av RSV 
eller de fyra genetiska varianterna av hMPV. 
 
Negativa resultat utesluter inte RSV- och/eller hMPV-infektion och ska inte användas som enda grund för diagnos, 
behandling eller andra beslut rörande patientens vård. 
 
Positiva resultat utesluter inte heller bakteriell infektion eller saminfektion med andra virus. Det detekterade agens är inte 
säkert den definitiva sjukdomsorsaken. Ytterligare laboratorietester och den kliniska bilden måste beaktas vid 
fastställande av den slutliga diagnosen av viral luftvägsinfektion. 
 

SAMMANFATTNING OCH FÖRKLARING 
RSV: Humant respiratoriskt syncytialvirus (RSV) är ett enkelsträngat (negativ sträng) RNA-virus i familjen paramyxoviridae. 
RSV är den vanligaste orsaken till nedre luftvägsinfektioner och sjukhusbesök hos spädbarn och barn.  
 
I USA infekteras 60 % av spädbarnen under sin första RSV-säsong och nästan alla barn har vid 2–3 års ålder infekterats av 
viruset.1 Av dem som infekterats med RSV utvecklar 2–3 % bronkiolit som kräver sluten sjukhusvård.2 Naturlig infektion 
med RSV ger en skyddande immunitet som avtar med tiden — möjligen i större utsträckning än för andra virala 
luftvägsinfektioner — och en person kan därför infekteras flera gånger. Spädbarn kan ibland bli symtomatiskt infekterade 
mer än en gång t.o.m. inom samma RSV-säsong. Svåra RSV-infektioner har i ökande utsträckning detekterats bland äldre 
patienter. 
 
RSV-subtyperna A och B finns närvarande antingen samtidigt eller omväxlande under tidiga epidemier och det finns flera 
studier som stödjer det faktum att RSV-A-inducerad bronkiolit är av en större svårighetsgrad än den RSV-B-inducerade.3  
 
hMPV: Humant metapneumovirus (hMPV) är ett enkelsträngat (negativ sträng) RNA-virus i familjen paramyxoviridae, som 
isolerades för första gången 2001 i Nederländerna.4 hMPV kan vara den näst vanligaste orsaken (efter RSV) till nedre 
luftvägsinfektioner hos små barn. Jämfört med RSV tenderar hMPV-infektioner att uppträda hos något äldre barn och ge 
upphov till mindre allvarlig sjukdom. Saminfektion med bägge virus kan förekomma och är i allmänhet associerad med 
svårare sjukdom. 
 
hMPV svarar för cirka 7,1 % av luftvägsinfektionerna.5 Viruset förefaller vara spritt i hela världen och ha en 
säsongsvariation med en incidens jämförbar med den för influensavirus under vintern. Serologiska studier har visat att vid 
fem års ålder har i stort sett samtliga barn exponerats för viruset.6 hMPV orsakar i allmänhet en lindrig luftvägsinfektion. 
Små barn, äldre och immunkomprometterade individer löper dock risk för allvarlig sjukdom och sjukhusvård. 
 
Sekvensanalyser av hMPV-genomet har visat att hMPV-stammar som cirkulerar runtom i världen kan delas upp i två 
genetiska huvudvarianter (A och B) som representerar två serotyper, var och en bestående av två undervarianter (A1, A2, 
B1 och B2).7 
 
Solana RSV + hMPV Assay möjliggör en noggrann detektion av RSV- och hMPV-RNA. Analysen utförs i Solana-
instrumentet, där virus-RNA amplifieras med användning av en isoterm helikas-beroende amplifiering med omvänt 
transkriptas (RT-HDA), där en RSV- och/eller hMPV-specifik sekvens amplifieras i närvaro av en processkontrollsekvens. 
Amplikonerna detekteras samtidigt av fluorescensprober. 
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TESTETS PRINCIP 
Solana RSV + hMPV Assay amplifierar och detekterar virus-RNA närvarande i virustransportmedier innehållande 
nasofarynx- eller näsprover tagna från symtomatiska patienter.  
 
Analysen består av två huvudsteg: 1) provberedning och 2) amplifiering och detektion av målsekvenser specifika för RSV 
och/eller hMPV med användning av en isoterm helikas-beroende amplifiering med omvänt transkriptas (RT-HDA) i 
närvaro av målspecifika fluorescensprober.  
 
Ett näs- eller nasofarynxprov från patient, taget i virustransportmedium, överförs till ett processbuffertrör, 
värmebehandlas vid 95 °C i 5 minuter och blandas. Det bearbetade provet överförs till ett reaktionsrör. Reaktionsröret 
innehåller frystorkade RT-HDA-reagenser, dNTP, primrar och prober. Efter rehydrering med det bearbetade provet 
placeras reaktionsröret i Solana för amplifiering och detektion av RSV- och hMPV-målsekvenserna. I Solana amplifieras 
målsekvenserna av specifika RSV- och hMPV-primrar och detekteras av specifika RSV- och hMPV-fluorescensprober. En 
kompetitiv processkontroll (PRC) ingår i reaktionsrör  för övervakning av provbearbetningen, hämmande ämnen i kliniska 
prover, reagensfel eller testningsfel. PRC-målet amplifieras av specifika RSV- och hMPV-primrar och detekteras av en 
specifik PRC-fluorescensprob. 
 
De två målproberna och PRC-proben är märkta med en quencher i ena änden och en fluorofor i andra änden. De två 
målproberna och PRC-proben inkorporerar dessutom en eller flera RNA-baser. Vid annealing till RSV-, hMPV- eller PRC-
amplikoner klyvs fluorescensproberna av RNasH2 och fluorescenssignalen ökar på grund av den fysiska separationen av 
fluoroforen från quenchern. Solana mäter och tolkar fluorescenssignalen med hjälp av inbyggda, metodspecifika 
algoritmer. Solana rapporterar sedan testresultaten till användaren på sin bildskärm, och den kan skriva ut resultaten via 
en ansluten skrivare.   
 

MATERIAL SOM TILLHANDAHÅLLS 
Kat.nr M306  
48 tester per kit 
 

Komponenter Antal Förvaring 
Processbuffert   48 rör/kit 1,55 ml  2-8 °C 

Reaktionsrör   48 rör/kit  2-8 °C 
 

NÖDVÄNDIGT MATERIAL SOM INTE MEDFÖLJER 
 Externa kontroller för RSV och hMPV (t.ex. Solana RSV + hMPV Control Set, CAT. #M123 , som innehåller positiva och 

negativa kontroller, tjänstgör som en extern bearbetningskontroll) 
 Sterila DNAs-fria filterblockerade, positive displacement-mikropipettspetsar 
 Mikropipett  
 Stoppur eller tidtagare 
 Vortexblandare 
 Sax eller ett blad 
 Arbetsflödebricka 
 Överföringsställ 
 Värmeblock med kapacitet för en temperatur på 95 ± 2 °C 
 Termometer 
 Solana-instrument 
 Transport Media (BDTM Universal Viral Transport Medium (UVT) / COPAN Universal Transport Medium (UTM™) 3,0 

ml, Thermo Fisher Scientific™ Remel™ MicroTest™ M4® 3,0 ml, Remel™ MicroTest™ M4RT® 3,0 ml, Remel™ 
MicroTest™ M5® 3,0 ml, Remel™ MicroTest™ M6® 3,0 ml, eller COPAN eSwab™ 1,0 ml)  
 

VARNINGAR OCH FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER 
 Alla reagenser är avsedda endast för in vitro-diagnostiskt bruk. 
 Se användarhandboken till Solana för ytterligare information om installation och användning av instrumentet. 
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 Du bör endast använda protokollet som beskrivs i denna bipacksedel. Om du avviker från protokollet kan detta ge 
upphov till felaktiga resultat.  

 Alla prover ska hanteras som om de vore infektiösa. Följ allmänna försiktighetsåtgärder vid hantering av prover, detta 
kit och dess innehåll.  

 Alla rör ska vara tätt förslutna före vortexblandning. 
 Korrekt provtagning, förvaring och transport är avgörande för korrekta resultat. 
 Förvara analysreagenserna så som angivet på deras respektive etiketter. 
 Reagenser från olika partier (lot) är inte sinsemellan utbytbara. 
 Häll aldrig ihop reagenser från olika rör även om de är från samma parti. 
 Använd inte reagenserna efter deras utgångsdatum. 
 Byt inte ut locken mellan reagenserna, eftersom detta kan leda till kontamination och äventyra testresultaten. 
 Öppna rören endast när alikvoter tillsätts till eller hämtas upp ur rören. Rören ska annars alltid hållas förslutna så att 

kontamination undviks.  
 För att undvika att omgivningen kontamineras med amplikoner får reaktionsrören inte öppnas efter amplifiering. 
 Undvik att kontaminera reagenserna med mikrobiellt material och ribonukleas (RNAs) när alikvoter hämtas upp ur 

rören. 
 Om analysen utförs utanför de rekommenderade tidsintervallen kan resultaten bli felaktiga. Analyser som inte slutförs 

inom de angivna tidsintervallen ska upprepas. 
 Ytterligare kontroller kan testas enligt lokala eller statliga riktlinjer eller krav, eller krav från 

ackrediteringsorganisationer. 
 För exakta resultat bör du pipettera varsamt och endast använda kalibrerad utrustning. Om du använder dig av 

felaktiga volymer kan detta orsaka felaktiga resultat. 
 Handskar måste alltid användas och måste bytas innan man går från ett område till ett annat. Handskarna måste bytas 

innan reagenserna hanteras. 
 Tvätta händerna noggrant efter att testet utförts. 
 Munpipettera ej. 
 Rök, ät eller drick inte i områden där prover eller kitreagenser handhas. 
 Testning ska utföras i utrymmen med tillräcklig ventilation. 
 Oanvända reagenser och avfall ska bortskaffas enligt lokala och statliga bestämmelser. 
 Använd lämplig skyddsklädsel, skyddshandskar och ögon- och ansiktsskydd vid användning av detta kit. 
 Rengör och desinficera alla ytor noggrant med 1-procentigt blekmedel följt av vatten.   
 Se säkerhetsdatabladet (SDS) på quidel.com för ytterligare information om farosymboler, säkerhet, hantering och 

bortskaffning av komponenterna i denna sats. 
 

FÖRVARING OCH HANTERING AV KITREAGENSER 
Förvara analyskitet vid 2-8 °C fram till det utgångsdatum som anges på den yttre kitkartongen. 

TAGNING, FÖRVARING OCH HANTERING AV PROVER 
Näs- och nasofarynxprover ska tas, transporteras, förvaras och bearbetas enligt CLSI M41-A. Prover ska förvaras vid 2-8 °C 
tills de ska testas. Prover tagna i BD™ UVT (1 och 3 ml), Thermo Fisher Scientific™ Remel™ MicroTest™ M4® (3 ml), 
Remel™ MicroTest™ M4RT® (3 ml), Remel™ MicroTest™ M5® (3 ml), Remel™ MicroTest™ M6® (3 ml) och COPAN eSwab™ 
är stabila vid en temperatur på mellan 2 °C och 8 °C i upp till 8 dagar och en temperatur på -70 °C i upp till 10 veckor. 
 

TESTPROCEDUR 
1. Slå på Solana genom att trycka på strömbrytaren och vänta tills instrumentet har genomfört självtestet.  

OBS! Öppna inte locket under självtestet. 
2. Placera det nödvändiga antalet processbuffertrör på arbetsflödesbrickan. Märk processbuffertrören på locken 

och/eller rörens sidor.  
OBS! Ett (1) processbuffertrör krävs för varje prov eller kontroll som ska testas. 
OBS! Högst 12 tester kan utföras per testomgång i ett enstaka Solana-instrument.  

3. Ta ut det nödvändiga antalet reaktionsrör ur skyddspåsen och placera dem på arbetsflödebrickan. Märk 
reaktionsrören på locken. Töm ut överflödig luft ur påsen och försegla den. 
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4. Blanda prov som erhållits i virustransportmedium genom att vortexblanda rören i 5 sekunder. 
5. Ta ut 50 µl av det blandade provet eller den externa kontrollen och tillsätt till märkta processbuffertrör och 

vortexblanda sedan rören i 5 sekunder. 
OBS! Proverna är hållbara i processbuffert i upp till 48 timmar vid 2-8 °C, 25 °C och –20 °C efter att de tillsatts och 
före uppvärmningssteget. 

6. Värm upp processbuffertrören till 95± 2 °C i 5 ±2 minuter och vortexblanda sedan rören i 5 sekunder. 
OBS! Starta 5 minuters-lyseringsproceduren efter att rören har placerats i blocket och vänta tills blockets temperatur 
åter är 95 °C. 
OBS! Proverna är hållbara i processbuffert i upp till 48 timmar vid 2-8 °C, 25 °C och –20 °C efter uppvärmningssteget. 

7. Rehydrera de märkta reaktionsrören med 50 µl av varje processbuffert genom att försiktigt pipettera upp och ned 
5 gånger. Lösningen ska vara klar och fri från fast material.  

8. Använd dig av Solana-överföringsstället för att hålla reaktionstuberna på ögonnivå och undersök varje reaktionstub 
visuellt för att se till att pelletarna rehydreras. 

9. Öppna locket och placera reaktionsrören i Solana via överföringsstället. Stäng locket. 
OBS! Säkerställ att samtliga rör är i god kontakt med värmeblocket. 

10. Ange användar-ID, tryck på ↵ (ENTER) och ange lösenord och tryck på ↵ (ENTER). 
11. Välj ”NY TEST”. Om Solana visar en annan skärm, gå till startskärmen. 
12. Välj de rörpositioner som ska användas. 
13. Skanna analysstreckkoden eller ange manuellt Lot ID/Exp Date (parti-ID/utgångsdatum), välj sedan ”RSV + hMPV 

Assay” (RSV + hMPV-analys) från nedrullningsmenyn Välj test och tryck på ””. 
14. Ange prov-ID. 
15. Tryck på “Start” för att starta Solana RSV + hMPV Assay. Solana visar förloppet och testresultatet visas på skärmen 

efter cirka 40 minuter. 
OBS! För att undvika kontaminering av laboratoriet, efter att röret väl har förslutits och amplifieringsreaktionen har 
startat, öppna INTE reaktionsröret. 
OBS! Prov-ID kan anges eller ändras under pågående test genom att man trycker på pennikonen. 

16. Efter att analysen är slutförd kan resultaten skrivas ut genom att man väljer utskriftsknappen.  
17. Tryck på rörprovnumret för att se om provet är positivt för RSV och/eller hMPV. Separata resultat för RSV- och hMPV-

kanalerna visas.   
 

TOLKNING AV RESULTAT 
Solana-programmet bestämmer automatiskt provresultaten för RSV och hMPV. Ett positivt resultat anger att virus-RNA 
för RSV och/eller hMPV detekterats. Ett negativt resultat anger att RSV och hMPV inte detekterats och att 
processkontrollen detekterats. Solana rapporterar ett provresultat som ogiltigt när varken RSV, hMPV eller 
processkontroll detekterats. Processkontrollen (PRC) används för att övervaka bearbetningen av prover, detektera HDA-
hämmande prover och bekräfta analysreagensernas integritet och Solana-instrumentets drift. 
 

Analysresultat Tolkning 
RSV-POSITIVT 
hMPV-NEGATIVT RSV-RNA detekterat 

RSV-NEGATIVT 
hMPV-POSITIVT hMPV-RNA detekterat 

RSV-POSITIVT 
hMPV-POSITIVT 

RSV-RNA detekterat och 
hMPV-RNA detekterat 

RSV-NEGATIVT  
hMPV-NEGATIVT 

Inget RSV-RNA detekterat/PRC detekterad och  
inget hMPV-RNA detekterat/PRC detekterad 

RSV OGILTIGT 
hMPV OGILTIGT   

Inget RSV- eller hMPV-RNA och ingen PRC detekterad; för ogiltiga testresultat, 
gör en ny bearbetning av en annan alikvot av samma prov eller erhåll ett nytt 
prov och testa om. 

 
KVALITETSKONTROLL 
Solana RSV + hMPV Assay är försedd med flera kontroller för övervakning av analysprestandan. 
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 Processkontrollen (PRC) används för att övervaka bearbetningen av prover, detektera HDA-hämmande prover och 
bekräfta analysreagensernas integritet och Solana-instrumentets drift. Processkontrollen ingår i reaktionsrör .  

 Den externa positiva kontrollen kan behandlas som ett patientprov. Prov bör tas från kontrollen och testas som om 
det vore ett patientprov, och bearbetas enligt beskrivningen ovan i Analysprocedur. Den externa positiva kontrollen 
är avsedd för att övervaka betydande reagens- och instrumentfel.  

 Den externa negativa kontrollen kan behandlas som ett patientprov. Prov bör tas från kontrollen och testas som om 
det vore ett patientprov, och bearbetas enligt beskrivningen ovan i Analysprocedur. Den externa negativa kontrollen 
används för att detektera kontaminering av reagens eller omgivning (eller överföring) med RSV- eller hMPV-RNA eller 
amplikon. 

Det rekommenderas att reaktiviteten hos varje nytt parti och varje ny leverans av Solana RSV + hMPV Assay verifieras vid 
mottagandet och före användning. Externa kontrolltester bör därefter utföras i enlighet med tillämpliga statliga och lokala 
riktlinjer. Solana RSV + hMPV Assay ska inte användas för test av patienter om de externa kontrollerna inte ger korrekta 
resultat. 
 

BEGRÄNSNINGAR  
 Detta test är inte avsett för differentiering av RSV- eller hMPV-subtyper. Ytterligare tester krävs om differentiering av 

subtyper är nödvändig.  
 Negativa resultat utesluter inte infektion med RSV eller hMPV och bör inte utgöra enda grund för beslut om 

behandling. Felaktig provtagning, -förvaring eller -transport kan leda till falskt negativa resultat.  
 Felaktigt utförande av analysproceduren kan leda till falskt negativa resultat.  
 Analysresultaten ska tolkas av utbildad läkare/sköterska, i kombination med patientens anamnes, kliniska tecken och 

symtom samt resultaten av andra diagnostiska tester.  
 Analytmålen (virussekvenser) kan kvarstå in vivo, oberoende av virusets viabilitet. Detektion av analytmål innebär 

inte att motsvarande virus är infektiöst(a) eller att det (de) är orsaken till de kliniska symtomen.  
 Det finns risk för falskt negativa värden orsakade av närvaro av sekvensvarianter i virusmålen för analysen.  
 Analysens prestanda har inte fastställts vad gäller immunkomprometterade patienter.  
 Detta test kan inte utesluta sjukdomar orsakade av andra bakterier eller virus. 
 

FÖRVÄNTADE VÄRDEN 
Förväntade värden för Solana RSV + hMPV Assay har fastställts under en prospektiv studie utförd mellan januari och maj 
2017. 2064 prospektivt tagna prover (från alla patienter (”all-comers”)) vid sex (6) center på olika platser i USA ingick i 
studien. Fyra (4) av de färska proverna uteslöts ur studien på grund av protokollavvikelser (felaktig provtyp). Ett enstaka 
prov togs per patient. Proverna bearbetades och testades med Solana RSV + hMPV Assay på Solana-instrumentet vid sex 
(6) center. 
 
Det förväntade värdet för RSV och hMPV med Solana RSV + hMPV Assay har beräknats sammantaget för centren, baserat 
på patientens ålder.  
  
18 av de 2064 proverna uteslöts ur analysen: (4 prover uteslöts ur studien på grund av protokollavvikelser (felaktig 
provtyp); 14 prover var ogiltiga). I tabellen nedan redovisas den procentuella andelen RSV- och hMPV-positiva fall per 
specificerad åldersgrupp, bestämd med Solana RSV + hMPV Assay, för de återstående 2046 proverna. 
 

 RSV hMPV 

Åldersgrupp Antal 
patienter 

Antal 
positiva 

Positiv 
detektionsfrek

vens 

Antal 
patienter 

Antal 
positiva 

Positiv 
detektionsfrek

vens 
< 1 år 235 46 19,6 % 235 15 6,4 % 

1 till 5 år 390 41 10,5 % 390 30 7,7 % 
6 till 10 år 186 6 3,2 % 186 11 5,9 % 

11 till 15 år 125 5 4,0 % 125 4 3,2 % 
16 till 21 år 109 2 1,8 % 109 0 0,0 % 
22 till 50 år 358 11 3,1 % 358 11 3,1 % 
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 RSV hMPV 

Åldersgrupp Antal 
patienter 

Antal 
positiva 

Positiv 
detektionsfrek

vens 

Antal 
patienter 

Antal 
positiva 

Positiv 
detektionsfrek

vens 
51 till 65 år 259 15 5,8 % 259 7 2,7 % 

> 65 år 384 23 6,0 % 384 11 2,9 % 
Samtliga 

åldersgrupper 2046 149 7,3 % 2046 89 4,3 % 

 
KLINISKA PRESTANDA 
Prestandaegenskaperna för Solana RSV + hMPV Assay har fastställts under en prospektiv studie med prover tagna mellan 
januari och maj 2017. 2064 prospektivt tagna prover vid sex (6) center på olika platser i USA ingick i studien. Proverna 
testades färska (773) eller efter nedfrysning (1291) vid –70 °C. Ett enstaka näs- eller nasofarynxprov (300 respektive 1760) 
togs per patient, i virustransportmedium (BD/Copan UTM, Remel M5, Remel M6). Fyra (4) av de färska proverna uteslöts 
ur studien på grund av protokollavvikelser (felaktig provtyp). Alla proverna transporterades till en central plats för extraktion 
med NucliSENS® easyMAG® och testning med en FDA-godkänd molekylär RSV + hMPV-analys. Proverna bearbetades och 
testades med Solana RSV + hMPV Assay på Solana-instrumentet vid ett av de sex (6) centren.  
 
Demografiska uppgifter vad gäller kön och ålder för patienterna i studien redovisas nedan. 
 

Kön Kvinnor Män 
Totalt 1053 1007 
Ålder   

< 1 år 99 139 
1 till 5 år 172 218 

6 till 10 år 95 91 
11 till 15 år 63 62 
16 till 21 år 60 51 
22 till 50 år 197 165 
51 till 65 år 146 115 

> 65 år 221 166 
 

Jämförelse med en FDA-godkänd molekylär RSV + hMPV-analys 
2060 prover bearbetades med användning av NucliSENS® easyMAG® och testades med en FDA-godkänd molekylär RSV + 
hMPV-analys, i enlighet med bipacksedeln för analysen.    
 
Av de 2060 prover som utvärderades i studien testades 769 prover färska (ej frysta) med användning av Solana RSV + 
hMPV Assay och Lyra RSV + hMPV Assay för närvaro av RSV och hMPV. 1291 prover frystes ned efter provtagning och 
förvarades vid –70 °C före testning med Solana RSV + hMPV Assay och Lyra RSV + hMPV Assay för närvaro av RSV och 
hMPV. 14 prover (9 färska och 5 frysta) var ogiltiga i Solana® Assay vid initial och upprepad testning (frekvens ogiltiga på 
0,7 %, med ett 95 % KI på 0,4 % till 1,1 %). Dessa 14 prover har uteslutits från ytterligare analys.   
 
I tabellerna nedan beskrivs den procentuella överensstämmelsen för positiva (PPA, positive percent agreement) 
respektive negativa (NPA, negative percent agreement) resultat mellan Solana RSV + hMPV Assay för RSV respektive 
hMPV och en FDA-godkänd molekylär komparator-analys, för de 2046 proverna med valida resultat. 
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Procentuell överensstämmelse mellan Solana RSV + hMPV Assay för RSV och en  
FDA-godkänd molekylär RSV + hMPV-analys (sammantaget för samtliga center) 

Källa  
Kategori N TP FP TN FN PPA 

(95 % KI) 
NPA 
(95 % KI) 

Färska 760 12 0 747 1 92,3 
(66,7-98,6) 

100 
(99,5-100) 

Frysta 1286 136 1 1143 6 95,8 
(91,1-98,0) 

99,9 
(99,5-100) 

Alla 2046 148 1 1890 7 95,5 
(91,0-97,8) 

99,9 
(91,0-97,8) 

 
Sammanlagt åtta (8) diskordanta prover förekom bland de 2046 proverna som utvärderades med avseende på RSV. Ett (1) 
diskordant prov (positivt i Solana/negativt i komparatoranalysen) var positivt för RSV enligt en alternativ FDA-godkänd 
molekylär analys. Av de sju (7) diskordanta proverna (negativa i Solana/positiva i komparatoranalysen) var sex (6) positiva 
för RSV enligt en alternativ FDA-godkänd molekylär analys.   

 
Procentuell överensstämmelse mellan Solana RSV + hMPV Assay för hMPV och en  

FDA-godkänd molekylär RSV + hMPV-analys (sammantaget för samtliga center) 

Källa  
Kategori N TP FP TN FN PPA 

(95 % KI) 
NPA 
(95 % KI) 

Färska 760 24 2 733 1 96,0 
(80,5-99,3) 

99,7 
(99,0-99,9) 

Frysta 1286 62 1 1220 3 95,4 
(87,3-98,4) 

99,9 
(99,5-100) 

Alla 2046 86 3 1953 4 95,6 
(89,1-98,3) 

99,8 
(99,6-99,9) 

 
Sammanlagt sju (7) diskordanta prover förekom bland de 2046 proverna som utvärderades med avseende på hMPV. Av de 
tre (3) rapporterade diskordanta proverna (positiva i Solana/negativa i komparatoranalysen) var samtliga negativa för hMPV 
enligt en alternativ FDA-godkänd molekylär analys. Av de fyra (4) diskordanta proverna (negativa i Solana/positiva i 
komparatoranalysen) var samtliga positiva för hMPV enligt en alternativ FDA-godkänd molekylär analys. 

 
ANALYTISKA PRESTANDA 
Analytisk sensitivitet (detektionsgräns) 
Den analytiska sensitiviteten (detektionsgräns eller LOD (limit of detection)) för Solana RSV + hMPV Assay fastställdes med 
användning av kvantifierade (TCID50/ml) odlingar av en RSV A-, en RSV B-, en hMPV A1-, en hMPV A2-, en hMPV B1- och en 
hMPV B2-stam, seriellt spädda i negativ nasofarynxmatrix. Varje spädning kördes i form av 20 replikat i Solana RSV + hMPV 
Assay. Den analytiska sensitiviteten (LOD) definieras som den lägsta koncentration vid vilken minst 95 % av samtliga replikat 
är positiva i testet. Den demonstrerade analytiska sensitiviteten (LOD) för varje testad stam redovisas nedan: 
 

Värden för analytisk sensitivitet (LOD) 
Virus TCID50/ml 

RSV  
RSV A, A2 (VR-1540) 7,9x103 
RSV B, Wash/18537/62 (VR-1580) 3,9x102 

hMPV  
hMPV 16 typ A1, IA10-2003 3,7x102 
hMPV 20 typ A2 IA14-2003 G-gen 1,2x104 
hMPV 5 typ B1, Peru3-2003 3,8x103 
hMPV 4 typ B2, Peru1-2002 2,3x103 
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Analytisk reaktivitet (integrering) 
Reaktiviteten hos Solana® RSV + hMPV Assay utvärderades gentemot fyra (4) ytterligare RSV-stammar, vilka inkluderade 
två (2) RSV A- och två (2) RSV B-stammar samt fyra (4) ytterligare hMPV-stammar, vilka inkluderade en (1) vardera av hMPV 
A1, hMPV A2, hMPV B1 och hMPV B2 i koncentrationer nära analysens detektionsnivå (LOD). 
 

Stammar för integrering 

Stam TCID50/ml Integrering (ja eller 
nej) 

RSV 
RSV A, stam Long (VR-26) 1,6x104 Ja 
RSV A, stam 4/2015 isolat nr 1 1,6x104 Ja 
RSV B, stam 9320 (VR-955) 7,9x102 Ja 
RSV B, stam WV/14617/85 (VR-1400) 7,9x102 Ja 
hMPV 
hMPV 9 typ A1, stam IA3-2002 7,4x102 Ja 
hMPV 27 typ A2, stam IA27-2004 2,4x104 Ja 
hMPV 3 typ B1, stam Peru2-2002 7,6x103 Ja 
hMPV 18 typ B2, stam IA18-2003 4,5x103 Ja 

 

Reproducerbarhetsstudie 
En panel med fyra prover, bestående av konstruerade prover med tre nivåer av RSV och hMPV i kombination (två (2) 
stammar av varje virus) samt ett negativt konstruerat prov, testades i denna studie. RSV A stam A2 (VR-1540) och hMPV 20 
typ A2 (IA14-2003 G-gen) (set 1), eller RSV B stam Wash/18537/62 (VR-1580) och hMPV 4 typ B2 (Peru1-2002, B2) (set 2) 
späddes i negativ näsmatrix till 2x LOD för måttligt positiv, 1x LOD för svagt positiv och späddes till C20 till C80 för hög 
negativ/låg positiv. Negativ näsmatrix ej spetsad med virus användes som negativt prov. Positiva och negativa kontroller 
kördes i triplikat tillsammans med panelerna. Panelerna kördes av två operatörer vid varje testcenter under fem (5) icke-
konsekutiva dagar. Solana RSV + hMPV Assay användes enligt bruksanvisningen. 
 
Panelerna och kontrollerna testades vid varje center av två (2) operatörer per instrument under fem (5) dagar, varje prov 
testades i tre (3) replikat, vilket gav sammanlagt 45 resultat per nivå för varje virusstam (2 operatörer x 5 dagar x 3 center 
x 3 replikat).  
 

Sammanfattning av reproducerbarhet för RSV 

 
Prover 

CENTER 

Procent totalt 
Samstämmighet 

95 % 
konfidensinter

vall 

Center nr 1 Center nr 2 Center nr 3 

antal 
förväntade 
resultat/a

ntal 
testade 

procentuell 
överensstämm

else med 
förväntade 

resultat 

antal 
förväntade 
resultat/ant
al testade 

procentuell 
överensstäm
melse med 
förväntade 

resultat 

antal 
förväntade 
resultat/an
tal testade 

procentuell 
överensstämme

lse med 
förväntade 

resultat 

RSV A stam A2  
(VR-1540) 

Höga negativa (0,2x LOD) 
(1,6x103 TCID50/ml)* 

8/15 53,3 14/15 93,3 10/15 66,7 32/45 71,1 56,6-82,3 

RSV A stam A2  
(VR-1540) 

 Låga positiva (1x LOD) 
(7,9x103 TCID50/ml) 

15/15 100 15/15 100 15/15 100 45/45 100 92,1-100 

RSV A stam A2  
(VR-1540) 

Måttligt positiva  
(2x LOD) 

(1,6x104 TCID50/ml) 

15/15 100 15/15 100 15/15 100 45/45 100 92,1-100 



 

Solana RSV + hMPV Assay Sidan 10 av 16 
 

Sammanfattning av reproducerbarhet för RSV 

 
Prover 

CENTER 

Procent totalt 
Samstämmighet 

95 % 
konfidensinter

vall 

Center nr 1 Center nr 2 Center nr 3 

antal 
förväntade 
resultat/a

ntal 
testade 

procentuell 
överensstämm

else med 
förväntade 

resultat 

antal 
förväntade 
resultat/ant
al testade 

procentuell 
överensstäm
melse med 
förväntade 

resultat 

antal 
förväntade 
resultat/an
tal testade 

procentuell 
överensstämme

lse med 
förväntade 

resultat 

RSV B stam 
Wash/18537/62 

 (VR-1580) 
Höga negativa (0,2x LOD) 

(1,4 x102 TCID50/ml)* 

6/15 40,0 10/15 66,7 6/15 40,0 22/45 48,9 35,0-63,0 

RSV B stam 
Wash/18537/62 

 (VR-1580) 
 Låga positiva (1x LOD) 

(4,7x102 TCID50/ml) 

15/15 100 15/15 100 15/15 100 45/45 100 92,1-100 

RSV B stam 
Wash/18537/62 

 (VR-1580) 
Måttligt positiva 

(2x LOD) 
(9,4x102 TCID50/ml) 

15/15 100 15/15 100 15/15 100 45/45 100 92,1-100 

Negativa 0/30 100 0/30 100 0/30 100 0/90 100 96,0-100 

RSV positiv kontroll 30/30 100 30/30 100 30/30 100 90/90 100 96,0-100 

RSV negativ kontroll 0/30 100 0/30 100 0/30 100 0/90 100 96,0-100 

* Ett förväntat resultat för det höga negativa provet är ett negativt resultat. 
 

Sammanfattning av reproducerbarhet för hMPV 

Prover 

CENTER 

Procent totalt 
Överensstämmelse 

med förväntade 
resultat 

95 % 
konfidensinter

vall 

Center nr 1 Center nr 2 Center nr 3 

antal 
förväntade 
resultat/a

ntal 
testade 

procentuell 
överensstämm

else med 
förväntade 

resultat 

antal 
förväntade 
resultat/ant
al testade 

procentuell 
överensstäm
melse med 
förväntade 

resultat 

antal 
förväntade 
resultat/an
tal testade 

procentuell 
överensstämme

lse med 
förväntade 

resultat 

hMPV 20 typ A2 
(IA14-2003 G-gen) 

Höga negativa (0,2x LOD) 
(2,4x102 TCID50/ml)* 

11/15 73,3 14/15 93,3 10/15 66,7 35/45 77,8 63,7-87,5 

hMPV 20 typ A2 
(IA14-2003 G-gen) 

Låga positiva (1x LOD) 
(1,2x104TCID50/ml) 

15/15 100 15/15 100 15/15 100 45/45 100 92,1-100 

hMPV 20 typ A2 
(IA14-2003 G-gen) 
Måttligt positiva  

(2x LOD) 
(2,4x104 TCID50/ml) 

15/15 100 15/15 100 15/15 100 45/45 100 92,1-100 

hMPV 4 typ B2 
 (Peru1-2002, B2) 

Höga negativa (0,2x LOD) 
(4,6x102 TCID50/ml)* 

9/15 60 9/15 60 9/15 60 27/45 60,0 45,5-73,0 

hMPV 4 typ B2 15/15 100 15/15 100 15/15 100 45/45 100 92,1-100 
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Sammanfattning av reproducerbarhet för hMPV 

Prover 

CENTER 

Procent totalt 
Överensstämmelse 

med förväntade 
resultat 

95 % 
konfidensinter

vall 

Center nr 1 Center nr 2 Center nr 3 

antal 
förväntade 
resultat/a

ntal 
testade 

procentuell 
överensstämm

else med 
förväntade 

resultat 

antal 
förväntade 
resultat/ant
al testade 

procentuell 
överensstäm
melse med 
förväntade 

resultat 

antal 
förväntade 
resultat/an
tal testade 

procentuell 
överensstämme

lse med 
förväntade 

resultat 

 (Peru1-2002, B2) 
Låga positiva (1x LOD) 

(2,3x103 TCID50/ml) 

hMPV 4 typ B2 
 (Peru1-2002, B2) 
Måttligt positiva 

(2x LOD) 
(4,6x103 TCID50/ml) 

15/15 100 15/15 100 15/15 100 45/45 100 92,1-100 

Negativa 0/30 100 0/30 100 0/30 100 0/90 100 96,0-100 

hMPV positiv kontroll 30/30 100 30/30 100 30/30 100 90/90 100 96,0-100 

hMPV negativ kontroll 0/30 100 0/30 100 0/30 100 0/90 100 96,0-100 

* Ett förväntat resultat för det höga negativa provet är ett negativt resultat. 
 

Analytisk specificitet – mikrobiell interferens 
En studie utfördes för att utvärdera prestandan hos Solana RSV + hMPV Assay i närvaro av 46 olika mikroorganismer (25 
bakterier, 1 jästsvamp, 20 virus) som potentiellt kan återfinnas i näsprover som tas från patienter med symtom på RSV 
och/eller hMPV. Varje mikroorganism späddes i negativ näsmatrix till önskad koncentration (106 eller högre CFU/ml för 
bakterier och jäst, samt 105 eller högre pfu/ml eller TCID50/ml för virus). Varje organism testades i triplikat i närvaro av 
RSV (RSV A, A2 (VR-1540) och RSV B, Wash/18537/62 (VR-1580)) samt hMPV (hMPV 16 typ A1, IA10-2003 och hMPV 5 typ 
B1, Peru3-2003) vid 3x LOD.  
 
Ingen mikrobiell interferens observerades.   
 
Det förelåg ingen kompetitiv interferens mellan detektion av RSV och hMPV.  
 
Organismerna och deras koncentrationer som användes i interferensstudien redovisas i tabellen nedan. 

 
Potentiellt interfererande mikroorganismer 

Mikroorganism Testad koncentration Enheter 
Adenovirus 1 1,00E+05 TCID50/ml 
Adenovirus 11 1,00E+05 TCID50/ml 
Bordetella bronchiseptica 1,00E+06 CFU/ml 
Bordetella pertussis 1,00E+06 CFU/ml 
Candida albicans 1,00E+06 CFU/ml 
Chlamydophila pneumoniae 1,00E+06 IFU/ml 
Chlamydia trachomatis 1,00E+06 IFU/ml 
Coronavirus 229E 1,00E+05 TCID50/ml 
Corynebacterium diphtheriae 1,00E+06 CFU/ml 
Coxsackievirus B5/10/2006 1,00E+05 TCID50/ml 
Cytomegalovirus (VR-977) 1,00E+05 TCID50/ml 
Echovirus 11 1,00E+05 TCID50/ml 
Echovirus 6 1,00E+05 TCID50/ml 
Enterovirus, typ 71 1,00E+05 TCID50/ml 
Epstein Barr-virus 1,00E+05 TCID50/ml 
Escherichia coli 1,00E+06 CFU/ml 
Haemophilus influenzae 1,00E+06 CFU/ml 
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Potentiellt interfererande mikroorganismer 
Mikroorganism Testad koncentration Enheter 
HSV-2 G-stam 1,00E+05 TCID50/ml 
hMPV Peru1-2002, B21 1,00E+05 TCID50/ml 
Influensa A/Texas/50/2012 1,00E+05 TCID50/ml 
Influensa B/Panama/45/90 1,00E+05 TCID50/ml 
Klebsiella pneumoniae 1,00E+06 CFU/ml 
Lactobacillus plantarum 1,00E+06 CFU/ml 
Legionella pneumophila 1,00E+06 CFU/ml 
Mässlingsvirus 1,00E+05 TCID50/ml 
Moraxella catarrhalis 1,00E+06 CFU/ml 
Påssjukevirus 1,00E+05 TCID50/ml 
Mycobacterium avium 1,00E+06 CFU/ml 
Mycobacterium tuberculosis 1,00E+06 CFU/ml 
Mycoplasma pneumoniae 1,00E+06 CFU/ml 
Neisseria gonorrhoeae 1,00E+06 CFU/ml 
Neisseria meningitidis 1,00E+06 CFU/ml 
Parainfluensa typ 1 1,00E+05 TCID50/ml 
Parainfluensa typ 2 1,00E+05 TCID50/ml 
Parainfluensa typ 3 1,00E+05 TCID50/ml 
Proteus mirabilis 1,00E+06 CFU/ml 
Proteus vulgaris 1,00E+06 CFU/ml 
Pseudomonas aeruginosa 1,00E+06 CFU/ml 
Rhinovirus typ 7 1,00E+05 TCID50/ml 
RSV A2 (VR-1540)2 1,00E+05 TCID50/ml 
Staphylococcus aureus 1,00E+06 CFU/ml 
Staphylococcus epidermidis 1,00E+06 CFU/ml 
Streptococcus mutans 1,00E+06 CFU/ml 
Streptococcus pneumoniae 1,00E+06 CFU/ml 
Streptococcus pyogenes 1,00E+06 CFU/ml 
Streptococcus salivarius 1,00E+06 CFU/ml 

1Alla tre replikaten var positiva för hMPV och negativa för RSV vid test i Solana RSV + hMPV Assay. 
2Alla tre replikaten var negativa för hMPV och positiva för RSV vid test i Solana RSV + hMPV Assay 

 

Analytisk specificitet – korsreaktivitet 
En studie utfördes för att utvärdera korsreaktiviteten hos Solana RSV + hMPV Assay, med 46 olika mikroorganismer (25 
bakterier, 1 jästsvamp, 20 virus) som potentiellt kan återfinnas i prover som tas från patienter med symtom på RSV 
och/eller hMPV. Varje mikroorganism späddes i negativ näsmatrix till önskad koncentration (106 eller högre CFU/ml för 
bakterier och jäst, samt 105 eller högre pfu/ml eller TCID50/ml för virus) och testades med användning av Solana RSV + 
hMPV Assay. Ingen korsreaktivitet observerades med dessa mikroorganismer vid de koncentrationer som redovisas i 
tabellen nedan. 
 

Potentiellt korsreagerande mikroorganismer 
Mikroorganism Testad koncentration Enheter 
Adenovirus 1 1,00E+05 TCID50/ml 
Adenovirus 11 1,00E+05 TCID50/ml 
Bordetella bronchiseptica 1,00E+06 CFU/ml 
Bordetella pertussis 1,00E+06 CFU/ml 
Candida albicans 1,00E+06 CFU/ml 
Chlamydophila pneumoniae 1,00E+06 IFU/ml 
Chlamydia trachomatis 1,00E+06 IFU/ml 
Coronavirus 229E 1,00E+05 TCID50/ml 
Corynebacterium diphtheriae 1,00E+06 CFU/ml 
Coxsackievirus B5/10/2006 1,00E+05 TCID50/ml 
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Potentiellt korsreagerande mikroorganismer 
Mikroorganism Testad koncentration Enheter 
Cytomegalovirus (VR-977) 1,00E+05 TCID50/ml 
Echovirus 11 1,00E+05 TCID50/ml 
Echovirus 6 1,00E+05 TCID50/ml 
Enterovirus, typ 71 1,00E+05 TCID50/ml 
Epstein Barr-virus 1,00E+05 TCID50/ml 
Escherichia coli 1,00E+06 CFU/ml 
Haemophilus influenzae 1,00E+06 CFU/ml 
HSV-2 G-stam 1,00E+05 TCID50/ml 
hMPV Peru1-2002, B2 1,00E+05 TCID50/ml 
Influensa A/Texas/50/2012 1,00E+05 TCID50/ml 
Influensa B/Panama/45/90 1,00E+05 TCID50/ml 
Klebsiella pneumoniae 1,00E+06 CFU/ml 
Lactobacillus plantarum 1,00E+06 CFU/ml 
Legionella pneumophila 1,00E+06 CFU/ml 
Mässlingsvirus 1,00E+05 TCID50/ml 
Moraxella catarrhalis 1,00E+06 CFU/ml 
Påssjukevirus 1,00E+05 TCID50/ml 
Mycobacterium avium 1,00E+06 CFU/ml 
Mycobacterium tuberculosis 1,00E+06 CFU/ml 
Mycoplasma pneumoniae 1,00E+06 CFU/ml 
Neisseria gonorrhoeae 1,00E+06 CFU/ml 
Neisseria meningitidis 1,00E+06 CFU/ml 
Parainfluensa typ 1 1,00E+05 TCID50/ml 
Parainfluensa typ 2 1,00E+05 TCID50/ml 
Parainfluensa typ 3 1,00E+05 TCID50/ml 
Proteus mirabilis 1,00E+06 CFU/ml 
Proteus vulgaris 1,00E+06 CFU/ml 
Pseudomonas aeruginosa 1,00E+06 CFU/ml 
Rhinovirus typ 7 1,00E+05 TCID50/ml 
RSV A2 (VR-1540) 1,00E+05 TCID50/ml 
Staphylococcus aureus 1,00E+06 CFU/ml 
Staphylococcus epidermidis 1,00E+06 CFU/ml 
Streptococcus mutans 1,00E+06 CFU/ml 
Streptococcus pneumoniae 1,00E+06 CFU/ml 
Streptococcus pyogenes 1,00E+06 CFU/ml 
Streptococcus salivarius 1,00E+06 CFU/ml 

 
Analytisk specificitet – interfererande ämnen 
Prestandan hos Solana RSV + hMPV Assay utvärderades med 20 potentiellt interfererande ämnen som kan finnas närvarande 
i näs- och nasofarynxprover. De potentiellt interfererande ämnena utvärderades med RSV (RSV A, A2 (VR-1540) och RSV B, 
Wash/18537/62 (VR-1580)) och hMPV (hMPV 16 typ A1, IA10-2003 och hMPV 5 typ B1, Peru3-2003) vid koncentrationer på 
3x LOD. Inga tecken på interferens, orsakad av de testade ämnena i nedanstående koncentrationer, förelåg. 
 

Potentiellt interfererande ämnen 
Ämnen Aktiv ingrediens Testad koncentration 

Renat mucinprotein Mucinprotein 2,5 mg/ml 
Blod (humant) Blod 5,0 % 
Afrin – nässpray Oxymetazolin 5,0 % 
Natriumkloridlösning – nässpray Natriumkloridlösning 15,0 % 
Neo-synefrin Fenylefrinhydroklorid 15,0 % 
Flonase Flutikason 5,0 % 
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Potentiellt interfererande ämnen 
Ämnen Aktiv ingrediens Testad koncentration 

Zicam Gentle Allergy Relief NasalGel Galphimia glauca, histaminhydroklorid,  
Luffa operculata, svavel 5,0 % 

Bactroban Mupirocin 12,0 mg/ml 
TamiFlu Oseltamivir 2,2 µg/ml 
Relenza Zanamivir 282,0 ng/ml 
Tobramycin Tobramycinsulfat 2,5 mg/ml 
Chloraseptic spray Benzokain, mentol 0,68 g/ml 
SYMMETREL® Amantadinhydroklorid 282,0 ng/ml 
Nasocort Allergy 24 hour Triamcinolon 5,0 % 
Sinus Buster Nasal Spray Capsicum annuum (Capsaicin) 5,0 % 
NasalCrom Nasal Allergy Spray Natriumkromoglikat 5,0 % 
Rhinocort Budesonid (glukokortikoid) 5,0 % 

Air-Vita Allergy Multi-Symptom Relief 

Allium cepa, Ambrosia artemisiaefolia, Apis mellifica, 
kamomill, eucalyptol, Eucalyptus globulus, Euphrasia 

officinalis, Galphimia glauca, histaminhydroklorid, 
Natrum muriaticum, Nux vomica, Quercus robur, 

kisel, Wyethia helenioides 

5,0 % 

Atrovent® nässpray Ipratropiumbromid 10,0 mg/ml 
Patanase nässpray Olopatadinhydroklorid 10,0 mg/ml 
 

Studier av överföring och korskontaminering 
Positiva prover bestående av RSV och hMPV togs fram i en poolad negativ matrix i koncentrationer på över eller lika med 
1x105 TCID50/ml vardera. De negativa proverna bestod av poolad negativ näsmatrix. I var och en av 5 testomgångar testades 
6 positiva prover och 6 negativa prover i omväxlande ordningsföljd för bedömning av risken för korskontaminering.  
 
Konsekutiv testning av alternerande höga positiva prover och negativa prover resulterade inte i någon observerad 
överföring eller korskontaminering, eftersom 30/30 positiva prover testades såsom positiva och 30/30 negativa prover 
testades såsom negativa. 

 
KUNDTJÄNST OCH TEKNISK SUPPORT 
Om du har frågor om användningen av denna produkt kan du kontakta Quidels tekniska support på +1 800.874.1517 (i USA) 
eller technicalsupport@quidel.com. Om du befinner dig utanför USA kan du få mer information från din återförsäljare eller 
direkt från Quidel på något av numren i listan nedan. Du kan hitta fler alternativ för teknisk support på quidel.com. 

 
Land Telefon E-postadress 

Europa, Mellanöstern, Afrika +353 (91) 412 474 (växel) 
0 1800 200441 (avgiftsfritt) 

emeatechnicalsupport@quidel.com 

Österrike +43 316 231239 
Frankrike 0 (805) 371674 
Tyskland +49 (0) 7154 1593912 
Nederländerna 0 800 0224198 
Schweiz 0 800 554864 
Storbritannien 0 800 3688248 
Italien +39 (800) 620 549 
Nordamerika, Asien-Stillahavsområdet, 
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INTELLEKTUELL EGENDOM 
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amerikanska och internationella patent. 
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