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ENGLISH

LumiraDx SARS-CoV-2 Ag Ultra Pool

The LumiraDx Severe Acute Respiratory Syndrome (SARS) CoV-2 Antigen (Ag) Ultra Pool test strips 
(hereafter referred to as Test Strips) are to be used with the LumiraDx Platform. The LumiraDx Platform 
is a point of care system for professional use which is used for in vitro diagnostic tests. It comprises 
a portable LumiraDx Instrument and a LumiraDx Test Strip for the required test. This test is for 
HEALTHCARE PROFESSIONAL USE ONLY and allows users to perform tests using small sample volumes 
and to view results quickly on the Instrument touchscreen. 

Intended use: 

The LumiraDx SARS-CoV-2 Ag Ultra Pool test is an automated rapid microfluidic immunofluorescence 
assay for use with the LumiraDx Platform intended for the qualitative detection of the nucleocapsid 
protein antigen to SARS-CoV-2 in 1 to 5 individual samples from professionally supervised & self-
collected nasal swab samples or professionally collected nasal samples which are then pooled for 
testing. Samples should be collected from 1 to 5 individuals suspected of COVID-19 infection within 
the first twelve days of symptom onset or from asymptomatic individuals.

Positive results indicate the presence of viral antigens from infective virus in one of the pooled 
samples, but clinical correlation with each individual’s history and other diagnostic information is 
necessary to confirm infection status. If the pool is positive, then each individual should be re-tested 
as a separate and newly collected individual sample before reporting a result.

Negative results do not rule out SARS-CoV-2 infection and should be considered in the context of 
an individual’s recent exposures, history and presence of clinical signs and symptoms consistent with 
COVID-19.

Results should not be used as the sole basis for treatment or case management decisions, including 
infection control decisions. 

The LumiraDx SARS-CoV-2 Ag Ultra Pool test is intended for use by individuals trained in point of care 
settings and proficient in performing tests using the LumiraDx Platform.

For Professional Use Only
For In Vitro Diagnostic Use Only

SPEC-35989 R1 ART-02767 R1 Date of Rev 2022/09

SARS-CoV-2 Ag Ultra Pool

Before you start testing, if you are new to the LumiraDx Instrument and LumiraDx 
Platform, you must read the LumiraDx Platform User Manual and this entire 
Product Insert. In addition, please watch the LumiraDx Platform Training Video 
available at lumiradx.com

Caution: For in vitro diagnostic use.
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Summary and explanation of the Test: 

The World Health Organization (WHO) have named the disease caused by SARS-CoV-2 virus as 
coronavirus 2019 or COVID-191.  The most common symptoms of COVID-19 are fever, tiredness, and 
dry cough. Some patients may have aches and pains, nasal congestion, headache, conjunctivitis, 
sore throat, diarrhoea, loss of taste or smell, or a rash on skin or discoloration of fingers or toes. 
These symptoms are usually mild and begin gradually. Some people become infected but do not 
develop any symptoms and do not feel unwell. However, the disease can develop rapidly and 
have high morbidity in certain populations, especially those with underlying health conditions. The 
disease can spread from person to person through small droplets from the nose or mouth which are 
spread when a person with COVID-19 coughs or exhales. Most estimates of the incubation period 
for COVID-19 range from 2-14 days2. 

The use of a LumiraDx SARS-CoV-2 Ag Ultra Pool test will enable the physician to verify infection 
quickly among a pool of 1 to 5 patients, begin proper treatment and initiate isolation precautions 
helping prevent further spread of infection.

Principle of the assay: 

The LumiraDx SARS-CoV-2 Ag Ultra Pool test is a fluorescence immunoassay device designed to 
detect the presence of the nucleocapsid protein antigen from SARS-CoV-2 in nasal swab samples. 
The Test Strip is single use.

The LumiraDx SARS-CoV-2 Ag Ultra Pool test is performed by taking nasal swab samples from up to 
five individuals and combining into one pool by eluting each individual sample sequentially into 
a single vial containing extraction buffer.  One drop of this sample is then added to the sample 
port at the bottom of the test strip. The LumiraDx Instrument is programmed to perform the Pooled 
Test Protocol when the specimen has reacted with the reagents. The analysis is based on the 
amount of fluorescence the Instrument detects within the measurement area of the test strip. The 
concentration of the analyte in the specimen is directly proportional to the fluorescence detected. 
The results are displayed on the Instrument touchscreen within 5 minutes from the addition of the 
pooled sample. If the pool is positive, then each individual should be re-tested as a separate and 
newly collected individual sample. If the pool is negative, then each constituent sample is reported 
as negative. 

Materials provided:

• LumiraDx Test Strips packed individually in sealed desiccant foil pouches.

• LumiraDx Test Product Insert

• RFID (Radio frequency ID) Tag held inside the Test Strip carton

• Extraction Buffer Vials

• Dropper Lids

Materials required but not provided:

• LumiraDx Instrument

• LumiraDx SARS-CoV-2 Ag Ultra Pool Quick Reference Instructions

• LumiraDx SARS-CoV-2 Ag Quality Controls (as required to meet local and organisational 
compliance)

• LumiraDx Connect if connectivity required (refer to LumiraDx Connect User Manual) 

• Standard nasal swab collection equipment. Please visit lumiradx.com for information on 
validated swabs for use with the LumiraDx SARS-CoV-2 Ag Ultra Pool test.
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Warnings and precautions:

• For in vitro diagnostic use only

• Do not open the Test Strip until ready for immediate use.

• Discard and do not use any damaged or dropped Test Strips or other materials.

• To avoid sample contamination avoid touching the swab sampling head before and after 
sample collection.

• The Test cannot be visually interpreted; the LumiraDx Instrument must be used to generate 
results.

• Do not use the kit components beyond the expiration date

• Do not reuse any kit components. 

• Samples must be processed as indicated in the Sample Extraction and Performing a Test 
sections of this Product Insert. Failure to follow the instructions for use can result in inaccurate 
results. 

• All components of this kit should be discarded as biohazard waste according to local 
regulations and procedures.

• Exercise the normal precautions required for handling all laboratory reagents. Wear protec-
tive clothing such as laboratory coats, disposable gloves, and eye protection when samples 
are collected and evaluated.

• Proper laboratory safety techniques should be followed at all times when working with SARS-
CoV-2 patient samples. Patient swabs, used Test Strips, and used Extraction Buffer vials may 
be potentially infectious. Proper handling and disposal methods should be established by 
the laboratory in accordance with local regulations and procedures.

• For additional information on safety, handling, and disposal of the components within this kit, 
please refer to the Safety Data Sheet (SDS) located at lumiraDx.com

Storing the Test Kit:

Store the Test Strips in their original carton. You can store the Test Strips at a temperature between 
2°C and 30°C (36°F and 86°F). Avoid freezing or storing in any area that could exceed 30°C. When 
stored properly, the Test Strips can be used until the expiration date printed on the Test Strip foil 
pouch and the Test Strip carton. Discard the Test Strips if they are passed the expiration date.

Handling the Test Strips:

 When you are ready to perform a test, open the Test Strip carton, take out a Test Strip, and remove 
it from the foil pouch. Hold the Test Strip by gripping the blue label end with the label facing 
upward. Do not touch Test Strip Sample Application Area. Do not bend or fold the Test Strip. Do 
not touch Test Strip contacts. After removing the Test Strip from the foil pouch, it should be used 
immediately. Do not use the Test Strip if there are any visible signs of damage to the foil pouch such 
as tears or holes. 

Sample material:

The following samples can be used with the LumiraDx SARS-CoV-2 Ag Ultra Pool test: 

• Anterior Nasal Swab Sample (NS)
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RFID strip code reader

Locate           symbol on Instrument.

The Instrument will sound and a confirmation 
message will be displayed.

Installation
Touch back of Test Strip Carton            
         symbol to install.

The Test device contains:

• Rabbit and Mouse Monoclonal antibodies

• Fluorescent Latex particles

• Magnetic particles

• Buffer and Stabilising agents

Preparing the Instrument to perform a Test:

Power on the Instrument by pressing the power button at the rear of the Instrument. You will hear 
the Instrument powering on, and the display will be a blank black screen for several seconds before 
starting up. If the screen is just dimmed tap the touchscreen to wake up the Instrument. Check that 
“Pooled Test” is available on the Instrument home screen. If it is not, enable “Pooled Test” in the 
Instrument settings menu.

If performing the SARS-CoV-2 Ag Ultra Pool test with 2-5 patients, select “Pooled Test” from the 
Platform Home Screen. If performing the SARS-CoV-2 Ag Ultra Pool test with 1 patient, select 
“Patient Test” from the Platform Home Screen. Please do not insert the Test Strip until prompted to 
do so.

Refer to the section on Performing a Test in this Product Insert for information on how to test a 
sample. The LumiraDx SARS-CoV-2 Ag Ultra Pool test Quick Reference Instructions (QRI) provides 
an illustrated step-by-step procedure on how to run a Test. Operate the LumiraDx Platform at room 
temperature between 15°C and 30°C (59°F and 86°F) and 10% - 75% relative humidity

The Instrument will prompt to install the Lot Calibration File when inserting a new Test Strip Lot for the 
first time. Once installed, the Instrument will have all the information required to process the test, and 
any future tests from the same Lot of Test Strips.

Lot Calibration File installation:

Lot Calibration Files are required to provide the instrument with the information needed to perform 
diagnostics tests. This only needs to be completed once for each Test Strip Lot. The instrument will 
prompt to install the Lot Calibration File when inserting a new Test Strip Lot.
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When indicated by the touchscreen, open the foil pouch just before use and insert the LumiraDx 
Test Strip into the LumiraDx Instrument. The Instrument will indicate when it is ready for the sample to 
be applied.

The LumiraDx SARS-CoV-2 Ag Ultra Pool test results should be evaluated by a Healthcare 
Professional in the context of all available clinical and laboratory data.

Instructions for sample collection:

When collecting any type of sample, follow universal collection precautions and guidelines 
according to your organization. For collection of nasal swabs, follow appropriate Swab Collection 
Guidelines and swab manufacturers’ recommendations. Users should be trained in appropriate 
sample collection and handling procedures. 

The steps that follow apply to nasal swabs. For information on recommended swabs to use with the 
LumiraDx SARS-CoV-2 Ag Ultra Pool test, please see the ‘SARS-CoV-2 Ag Ultra Pool Test Technical 
Bulletin – Swabs’ available at Lumiradx.com.

1. Tilt patient’s head back 70°

2. A swab sample is needed from both nostrils and this is 
taken using the same swab. Remove sterile swab from 
the swab packet. Hold the swab by the shaft, while 
gently rotating the swab, insert swab less than one 
inch into the nostril until resistance is met at Turbinates. 
(Turbinates are the small structures inside the nose).

3. Rotate the swab several times against the nasal wall. 
Remove and repeat this process by using the same 
swab into the second nostril. Place swab in dry, clean, 
and sterile tube or process the swab directly in the 
extraction buffer vial as per instructions for sample 
extraction of pooled samples outlined below.

70°

Sampling from an anterior nasal swab:

Individual samples should be collected and placed into a dry, clean, and sterile tube separately.

After patient swabbing, process the Swab in the Extraction Vial as soon as possible or place 
in an individual dry, clean and sterile tube for up to 1 hour before processing in the extraction 
buffer. Do not place the swab back into the swab packaging sleeve after sample collection.
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1. Remove the seal or blue screw cap 
from the top of the Extraction Vial 
containing the Extraction Buffer.

or or

2. Place and soak the Patient Swab in 
the Extraction Buffer for 10 seconds 
and then stir well by rotating the swab 
against the side of the vial 5 times.

3. Squeeze Swab. Remove the Patient 
Swab while squeezing the middle of 
the Extraction Vial to remove the liquid 
from the swab. Discard the swab in 
biohazard waste.

NOTE: For testing of pooled samples of 2-5 
individuals, repeat steps 2 and 3 sequentially 
for up to 4 more swabs. Up to and including 
a total of 5 samples can be placed into the 
same Extraction Buffer Vial.

Sample pooling for SARS-CoV-2 Ag Ultra Pool testing:

Pools of 1 to 5 swab samples may be tested using the SARS-CoV-2 Ag Ultra Pool test.

Process pooled samples as described in the instructions below for sample extraction of pooled 
samples.

Instructions for sample extraction of pooled samples: 

1 to 5 individual swabs can be eluted sequentially into a single Extraction Buffer vial.
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or or

x5 x5 x5or or

4. Firmly attach the clear or purple 
Dropper Lid to the top of the Extraction 
Vial. The extracted Pool sample must 
be used within 5 hours of preparation 
when stored at room temperature. 
Extracted nasal swab samples may be 
frozen at -80°C and used up to 5 days 
after freezing.

5. Gently invert the Extraction Vial five 
times just before applying the sample 
to the Test Strip.

Performing a Test (refer to the Quick Reference Instructions to make sure that your Instrument
has been prepared before starting this step).

1. Squeeze and apply the extracted sample from the Extraction Buffer Vial onto the Sample 
Application Area of the inserted Test Strip. To do this gently press the sides of the extraction 
buffer vial until one whole drop is visible and allow the drop to touch the Sample Application 
Area of the Test Strip. The sample will then be drawn by capillary action into the Test Strip. 
When the sample is detected the Instrument will sound (if sounds are enabled) and a 
confirmation message will be displayed. The touchscreen of the LumiraDx Instrument will 
request the user to immediately close the door (Note: you have 10 seconds only to close 
the door).

2. Do not add more than one drop of sample. Do not open the door while the test is in progress. 
The touchscreen will indicate test progress. 

3. The result will appear on the Instrument touchscreen within 5 minutes of applying the sample 
and starting the test. For pooled sample testing with 2-5 samples, the results will be displayed 
as a “Pooled Positive” or “Pooled Negative” result SARS-CoV-2-Ag on the Instrument screen. 
(see Fig 1 and Fig 2). For pooled sample testing with 1 sample, the results will be displayed as 
a positive or negative result SARS-CoV-2 Ag on the Instrument screen.

4. If retesting is required, a new Test Strip must be used. Use the same Extraction Buffer Vial and 
repeat the test. The extracted sample must be used within 5 hours of preparation when 
stored at room temperature. Extracted nasal swab samples may be frozen at -80°C and 
used up to 5 days after freezing.

5. Dispose of the swabs, Extraction Buffer Vial and Test Strip in the appropriate clinical waste. 

6. Disinfection of the Instrument with LumiraDx approved materials is recommended if 
contamination is suspected. Details of approved disinfecting materials is available at 
lumiradx.com. Allow the Instrument to air dry before testing the next sample. The disinfectant 
should remain in contact for at least 1 minute.
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Fig 1: Negative result for 
SARS-CoV-2 Ag Pool Test 
of 2-5 patients

Fig 2: Positive result for 
SARS-CoV-2 Ag Pool Test 
of 2-5 patients

Result interpretation for individual test:

The results will be displayed on the Instrument screen – examples are shown below of result screen 
display for pools of 2-5:

NOTE: A negative result, from patients with symptoms onset beyond twelve days, should be treated 
as presumptive and confirmation with a molecular assay, if necessary, for patient management, 
may be performed.

Negative—Negative results from pooled sample testing require no further testing of individuals within 
the pool and each constituent sample is reported as negative. If the individual’s clinical signs and 
symptoms are inconsistent with a negative result and if results are necessary for individual sample 
management, then the individual should be considered for individual testing.

Positive— A positive pool means that one or more of the individuals tested in that pool may 
be positive for SARS-CoV-2 antigen. Individuals included within a positive sample pool with the 
LumiraDx SARS-CoV-2 Ag Ultra Pool Test should (1) be recalled for testing with individual sample 
collection or (2) seek follow up care with their physician or healthcare provider for additional testing. 
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Error Messages:

If an issue occurs, a message will be displayed on the 
Instrument touchscreen. Alert messages include useful 
information and are highlighted by an orange banner. Error 
messages also include a           symbol. All messages will 
contain a description of the Instrument status or error and 
an instruction. Error messages contain an identifying code 
that may be used for further troubleshooting purposes. Refer 
to the LumiraDx Platform User Manual if an error message 
is displayed on the LumiraDx Instrument touchscreen and 
contact LumiraDx Customer Services on customerservices@
lumiradx.com.  

Example of an error screen:

If the on board control (OBC) fails, an error message will be 
shown and no test result will be returned. Follow the on screen 
instructions to dispose of the Test Strip and start a new test. If 
the problem persists, contact Customer Services.

Built-in controls:

The instrument reads the 2D bar code on each Test Strip and can identify if the strip has exceeded 
the expiry date for use, and if the strip Lot Calibration file has not yet been loaded, at which point it 
will request it. 

The LumiraDx Instrument and LumiraDx SARS-CoV-2 Ag Ultra Pool test strips have several quality 
control functions integrated to ensure validity of each test run. These checks ensure that the 
volume of sample added is sufficient and the assay sequence of the Test Strip is as expected. The 
checks also ensure that the Test Strip has not been damaged or used previously. If these checks 
are not verified, the test run will be rejected, and an error message displayed on the Instrument 
touchscreen. 

The LumiraDx Instrument ensures the quality of test results obtained through the following features: 

• Automated checks of the correct functioning of the Instrument at power on and during 
operation.

• This includes electrical component operation, heater operation, battery charge state, 
mechanical actuators and sensors and optical system performance. 

• Monitoring of Test Strip performance and controls during test run time. 

• Ability to perform Quality Control Tests using LumiraDx Quality Control solutions to meet 
regulatory compliance requirements.

External Quality Controls:

External liquid SARS-CoV-2 Ag Quality Controls are available from LumiraDx and may be used to 
demonstrate that the Test is functioning properly by demonstrating the expected Quality Control 
results and correct test performance by the operator.

External Quality Control requirements should be established in accordance with local, state, and 
federal regulations or accreditations requirements. It is recommended that external control testing 
be performed with each new operator and before using a new lot or shipment of the LumiraDx 
SARS-CoV-2 Ag Ultra Pool test. Refer to the LumiraDx SARS-CoV-2 Ag Quality Controls product insert 
available at www.lumiradx.com for detailed instructions. 

LumiraDx SARS-CoV-2 Ag Quality Controls are purchased separately. 

If the LumiraDx SARS-CoV-2 Ag Quality Controls do not perform as expected, repeat the QC Test 
and if the problems persist, do not report patient results and contact LumiraDx Customer Services. 
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Cleaning and disinfection:

Cleaning and disinfection of the Instrument should follow and be performed according to 
established site protocols and schedules. 

To clean the Instrument wipe the external surfaces with a soft, slightly damp cloth when it appears 
visibly dirty. 

It is recommended to clean and disinfect the Instrument at least once per day if in use, or if 
contamination is suspected. Details of LumiraDx approved disinfectant materials can be found at 
lumiradx.com. Allow the Instrument to air dry before testing the next sample. The disinfectant should 
remain in contact for at least 1 minute.

Excessive liquid may damage the Instrument. It is important for the protection of the Instrument that 
exposure to excess moisture is prevented. All disinfection cloths and/or wipes should only be slightly 
damp, with any excess liquid being manually removed from the cloth before use.

Avoid USB ports and power inlet. Do not spray or pour solution directly onto the Instrument. Do not 
put any objects or cleaning materials into the Test Strip slot.

Limitations: 

• This test detects both viable (live) and non-viable, SARS-CoV and SARS-CoV-2. Test 
performance depends on the amount of virus (antigen) in the sample and may or may not 
correlate with viral culture results performed on the same sample.

• Failure to follow the instructions for use may adversely affect test performance and/or 
invalidate the test result.

• Test results should be considered in the context of all available clinical and diagnostic 
information, including patient history and other test results.

• Positive test results do not differentiate between SARS-CoV and SARS-CoV-2.

• Negative test results are not intended to rule in other non-SARS viral or bacterial infections.

• Negative results, from patients with symptom onset beyond twelve days, should be 
treated as presumptive and confirmation with a molecular assay, if necessary for patient 
management, may be performed.

• The performance of the Ag Ultra test was established based on the evaluation of clinical 
specimens collected between July 2020 and May 2022. The clinical performance has not 
been established in all circulating variants but is anticipated to be reflective of the prevalent 
variants in circulation at the time and location of the clinical evaluation. Performance at the 
time of testing may vary depending on the variants circulating, including newly emerging 
strains of SARS-CoV-2 and their prevalence, which change over time.

• If the differentiation of specific SARS viruses and strains is needed, additional testing, in 
consultation with state or local public health departments, is required.

• Clinical performance was established on frozen samples and performance may be different 
with fresh clinical samples.

• When considering pooling strategies, the appropriateness of the pooling strategy should be 
considered based on the positivity rate in the testing population, efficiency of the pooling 
workflow, and pooled test specificity.

• Users should test samples as quickly as possible after sample collection. 

• Extracted nasal samples may be frozen at -80°C and used up to 5 days after freezing.

• Swab samples and Extraction Buffer must be at room temperature before testing. 

• Positive test results do not rule out co-infection with other pathogens.

• A false negative result may occur if the level of viral antigen in a sample is below the 
detection limit of the test or if the sample was collected inappropriately, therefore a 
negative test result does not rule out the possibility of SARS-CoV-2 infection.

10



Age Total N LumiraDx and PCR
SARS-CoV-2 Positive

Prevalence*

≤ 5 years 1 0 0.0%

6 to 21 years 6 2 33.3%

22 to 59 years 59 29 49.2%

≥ 60 years 15 7 46.7%

Female 49 21 42.9%

Male 32 17 53.1%

• The amount of antigen in a sample may decrease as the duration of illness increases. 
Samples collected after 12 days are more likely to be negative compared to RT-PCR.

• The contents of this kit are for qualitative detection of SARS-CoV-2 antigens from nasal swab 
samples only.

• For information on swabs have been validated for use with the LumiraDx SARS-CoV-2 Ag 
Ultra Pool Test please visit lumiradx.com.

• Only dry, clean, and sterile tubes have been validated for use with the LumiraDx SARS-CoV-2 
Ag Ultra Pool Test.

Clinical Performance 1 (Performance with samples collected from symptomatic individuals)

The performance of the LumiraDx SARS-CoV-2 Ag Ultra test was established with 81 direct nasal 
swabs prospectively collected from individual subjects during the COVID-19 pandemic. Samples 
were collected from sequentially enrolled subjects who presented with symptoms of COVID-19 or 
Influenza like illness. No positive results were observed from patients without symptoms or beyond 
12 days since symptom onset (DSSO). Dual nasal swabs were simultaneously collected and then 
randomly allocated to testing with the LumiraDx test or an EUA authorized PCR reference method. 
Samples were collected from 2 sites across the United States. 

Swabs were collected and extracted into the LumiraDx Extraction Buffer without transport media. 

Samples were frozen within 1h of collection and stored until tested. Samples were thawed and 
sequentially tested according to the Product Insert, with operators blinded to the PCR result. The 
performance of the LumiraDx SARS-CoV-2 Ag Ultra test was compared to the results from nasal 
swabs collected into 3ml universal transport medium (UTM) and tested with an EUA authorized PCR 
reference method.

Patient demographics

Patient demographics (gender, age) are available for the 81 samples used in the study. The 
following table shows the number of positive subjects correctly identified by the LumiraDx (LDx) 
assay.

* Prevalence here is calculated as LumiraDx correctly identified positives divided by Total N
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Grouping N PPA 95% CI

Ct (all) 41 92.7% [80.6%,97.5%]

Ct < 34 (all) 39 97.4% [86.8%,99.5%]

Ct < 33 (all) 38 97.4% [86.5%,99.5%]

Ct < 30 (all) 35 97.1% [85.5%,99.5%]

Ct < 25 (all) 25 100.0% [86.7%,100.0%]

RT-PCR to Ct <34 95% Wilson Score CI

LumiraDx 
SARS-

CoV-2 Ag 
Ultra

POS NEG Total Measure Estimate LCI UCI

POS 38 0 38 PPA 97.4% 86.8% 99.5%

NEG 1 40 41 NPA 100.0% 91.2% 100.0%

TOTAL 39 40 79 PPV 100.0% 90.8% 100.0%

NPV 97.6% 87.4% 99.6%

Prevalence 49.4% 38.6% 60.2%

OPA
(% Agreement) 98.7% 93.2% 99.8%

Clinical performance

The following table shows the performance measure, and 95% confidence intervals, as calculated 
with the Wilson Score method for 81 nasal samples collected up to and including 12 DSSO* for the 
detection of SARS-CoV-2. 

Samples with Ct’s above 33-34 are generally considered to be non-infectious.3

Therefore, the following table shows the agreement between LumiraDx SARS-CoV-2 Ag Ultra and 
the Reference RT-PCR assay for detection of SARS-CoV-2 in 79 samples collected to Ct 34 and 
including 12 DSSO*.

PPA     - Positive Percent Agreement (Sensitivity)
NPA     - Negative Percent Agreement (Specificity)
PPV     - Positive Predictive Value
NPV     - Negative Predictive Value 
OPA    - Overall Percent Agreement
CI        - Confidence Interval
LCI      - Lower Confidence Interval
UCI     - Upper Confidence Interval

* DSSO = Days Since Symptom Onset
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Age Total N LumiraDx and PCR
SARS-CoV-2 Positive

Prevalence*

≤ 5 years 0 0 0.00%

6 to 21 years 11 7 63.6%

22 to 59 years 31 10 32.3%

≥ 60 years 10 5 50.0%

Female 35 12 34.3%

Male 17 10 58.8%

Grouping N PPA 95% CI

Ct  (all) 23 95.7% [79.0%,99.2%]

Ct < 30 (all) 22 100.0% [85.1%,100%]

Ct < 25 (all) 18 100.0% [82.4%,100%]

Clinical Performance 2 (Performance with samples collected from  asymptomatic individuals)

The performance of the SARS-CoV-2 Ag Ultra test was further established with 52 anterior nasal 
swabs prospectively collected from individual asymptomatic subjects between November 2020 
and March 2021. Samples were collected from 4 sites across the United States. Swabs were 
collected and extracted into the LumiraDx Extraction Buffer. Samples were frozen within 1h of 
collection and stored until tested. The performance of the LumiraDx SARS-COV-2 Ag Ultra Test 
was compared to the results from paired anterior nasal swab samples collected into 3ml universal 
transport medium (UTM) and tested with an EUA authorized PCR method.

Patient demographics (gender, age) are available for the 52 samples used in the study. The 
following table shows the number of positive subjects correctly identified by the LumiraDx (LDx)

Patient demographics

*Prevalence here is calculated as LumiraDx correctly identified positives divided by Total N

Clinical performance

The following table shows the performance measure, and 95% confidence intervals, as calculated 
with the Wilson Score method for groupings of the results below.

The following table shows the agreement between LumiraDx SARS-CoV-2 Ag Ultra and the 
Reference RT-PCR assay for detection of SARS-CoV-2 in samples collected from asymptomatic 
individuals.
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RT-PCR 95% Wilson Score CI

LumiraDx 
SARS-

CoV-2 Ag 
Ultra

POS NEG Total Measure Estimate LCI UCI

POS 22 0 22 PPA 95.7% 79.0% 99.2%

NEG 1 29 30 NPA 100.0% 88.3% 100.0%

TOTAL 23 29 52 PPV 100.0% 85.1% 100.0%

NPV 96.7% 83.3% 99.4%

Prevalence 44.2% 31.6% 57.7%

OPA
(% Agreement) 98.1% 89.9% 99.7%

Clinical Performance 3 (SARS-CoV-2 Ag Ultra Pool Test with 5 Nasal Samples)

The performance of the SARS-CoV-2 Ag Ultra Pool Test was established during the 2020-2022 COVID 
pandemic with 30 positive pools collected from 150 individual subjects, and 36 negative pools 
collected from 180 individual subjects. Subjects were presenting with symptoms of COVID-19 or 
assumed negative donors. Samples (anterior nares) were collected by a healthcare provider or 
by supervised self-collection from sites in the United States, Germany and United Kingdom. Swabs 
were collected and frozen with 1 hour of collection. Samples were then thawed and extracted into 
the LumiraDx extraction buffer. One positive swab was included in a randomized sequence with 4 
negative swabs for the positive pools. For the negative pools, 5 negative swabs were extracted. The 
performance of the LumiraDx SARS-CoV-2 Ag Ultra Pool Test was compared to results from nasal 
or nasopharyngeal swabs from the individual subjects collected into UTM and tested with a PCR 
method.

Clinical performance (Classification of all evaluable pools)

The following table shows the performance measure, and 95% confidence intervals, as calculated 
with the Wilson Score method for groupings of the results below.

Grouping N PPA 95% CI

Ct (all) 30 90.0% 74.4-96.5%

Ct <34 (all) 29 93.1% 78.0-98.1%

Ct < 33 (all) 28 92.9% 77.4-98.0%

Ct < 30 (all) 26 96.2% 81.1-99.3%

Ct < 28 (all) 22 100% 85.1-100.0%

Performance measures, and 95% confidence intervals, as calculated with the Wilson Score method.
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RT-PCR result for single swab 95% Wilson Score CI

LumiraDx 
Pooled Test

POS NEG Total Measure Estimate LCI UCI

POS 27 1 28 PPA 90.0% 74.4% 96.5%

NEG 3 35 38 NPA 97.2% 85.8% 99.5%

TOTAL 30 36 66 PPV 96.4% 82.3% 99.4%

NPV 92.1% 79.2% 97.3%

Prevalence 45.5% 34.0% 57.4%

OPA
(% Agreement) 93.9% 85.4% 97.6%

Supplementary Clinical Performance Evaluations

Clinical Performance 4 (SARS-CoV-2 Ag Ultra Test - Expanded data set with Anterior Nasal swab 
as reference method)

The performance of the LumiraDx SARS-CoV-2 Ag Ultra test was further expanded with additional 
samples to create a dataset of 477 direct nasal swabs prospectively collected from individual 
subjects during the COVID-19 pandemic. Samples were collected from sequentially enrolled 
subjects who presented with symptoms of COVID-19 or from asymptomatic screening. No positive 
results were observed from patients who presented with symptoms beyond 12 days since symptom 
onset (DSSO). Dual nasal swabs were simultaneously collected and then randomly allocated to 
testing with the LumiraDx test or an EUA authorized PCR method. Samples were collected from 11 
sites across the United States. 

Swabs were collected and extracted into the LumiraDx Extraction Buffer without transport media. 
Samples were frozen within 1h of collection and stored until tested. Samples were thawed and 
sequentially tested according to the Product Insert, with operators blinded to the PCR result. The 
performance of the LumiraDx SARS-CoV-2 Ag Ultra test was compared to the results from nasal 
swabs collected into 3ml universal transport medium (UTM) and tested with an EUA authorized PCR 
method. 

Patient demographics

Patient demographics (gender, age) are available for the 477 samples used in the study. The 
following table shows the number of positive subjects correctly identified by the LumiraDx (LDx)

Age Total N LumiraDx and PCR SARS-CoV-2 
Positive

Prevalence*

≤ 5 years 9 3 33.3%

6 to 21 years 75 25 33.3%

22 to 59 years 306 94 30.7%

≥ 60 years 87 27 31.0%

Female 275 70 25.5%

Male 202 79 39.1%

*Prevalence here is calculated as LumiraDx correctly identified positives divided by Total N
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DSSO Cumu-
lative 

PCR+ve

LDx
+ve

PPA LCI UCI Cumu-
lative 

PCR-ve

LDx
-ve

NPA LCI UCI

0 3 3 100.0% 43.9% 100.0% 8 8 100.0% 67.6% 100.0%

4 109 97 89.0% 81.7% 93.6% 238 237 99.6% 97.7% 99.9%

7 138 122 88.4% 82.0% 92.7% 279 278 99.6% 98.0% 99.9%

12 143 127 88.8% 82.6% 93.0% 282 281 99.6% 98.0% 99.9%

Grouping N PPA 95% CI

Ct (all) 166 89.8% [84.2%,93.5%]

Ct < 35 (all) 149 96.0% [91.5%,98.1%]

Ct < 34 (all) 144 98.6% [95.1%,99.6%]

Ct < 33 (all) 141 98.6% [95.0%,99.6%]

Ct < 30 (all) 128 98.4% [94.5%,99.6%]

Ct < 25 (all) 91 98.9% [94.0%,99.8%]

RT-PCR 95% Wilson Score CI

LumiraDx 
SARS-

CoV-2 Ag 
Ultra

POS NEG Total Measure Estimate LCI UCI

POS 149 1 150 PPA 89.8% 84.2% 93.5%

NEG 17 310 327 NPA 99.7% 98.2% 99.9%

TOTAL 166 311 477 PPV 99.3% 96.3% 99.9%

NPV 94.8% 91.8% 96.7%

Prevalence 34.8% 30.7% 39.2%

OPA
(% Agreement) 96.2% 94.1% 97.6%

Clinical performance

The following table shows the number of positive and negative subjects correctly identified by the 
LumiraDx device vs RT-PCR across days since symptom onset (DSSO):

The following table shows the performance measure, and 95% confidence intervals, as calculated 
with the Wilson Score method for groupings of the results below. 

The following table shows the performance measure, and 95% confidence intervals, as calculated 
with the Wilson Score method for subjects results above, up to and including 12 DSSO using an EUA 
authorized RT-PCR method as the reference.

16



Age Total N LumiraDx and PCR
SARS-CoV-2 Positive

Prevalence*

≤ 5 years 8 3 37.5%

6 to 21 years 58 16 27.6%

22 to 59 years 217 55 25.4%

≥ 60 years 63 15 23.8%

Female 192 37 19.3%

Male 154 52 33.8%

Clinical Performance 5 (SARS-CoV-2 Ag Ultra Test - Expanded data set with Nasopharyngeal 
swab as reference method)

For 346 subjects in the dataset in section “clinical performance 4”, an additional Nasopharyngeal 
swab was collected following the dual nasal collection. The Nasopharyngeal swab was placed into 
3ml universal transport medium (UTM) and tested with an EUA authorized PCR method.

Patient demographics

Patient demographics (gender, age) are available for the 346 samples used in the study. The 
following table shows the number of positive subjects correctly identified by the LumiraDx (LDx)

*Prevalence here is calculated as LumiraDx correctly identified positives divided by Total N

The following table shows the number of positive and negative subjects correctly identified by the 
LumiraDx device vs RT-PCR across days since symptom onset (DSSO):

Clinical performance

DSSO Cumu-
lative 

PCR+ve

LDx
+ve

PPA LCI UCI Cumu-
lative 

PCR-ve

LDx
-ve

NPA LCI UCI

0 3 3 100.0% 43.9% 100.0% 8 8 100.0% 67.6% 100.0%

4 79 69 87.3% 78.2% 93.0% 203 202 99.5% 97.3% 99.9%

7 100 86 86.0% 77.9% 91.5% 241 240 99.6% 97.7% 99.9%

12 103 89 86.4% 78.5% 91.7% 243 242 99.6% 97.7% 99.9%

The following table shows the performance measure, and 95% confidence intervals, as calculated 
with the Wilson Score method for groupings of the results below.

Grouping N PPA 95% CI

Ct (all) 103 86.4% [78.5%,91.7%]

Ct < 35 (all) 97 90.7% [83.3%,95.0%]

Ct < 34 (all) 94 92.6% [85.4%,96.3%]

Ct < 33 (all) 91 93.4% [86.4%,96.9%]

Ct < 30 (all) 84 96.4% [90.0%,98.8%]

Ct < 25 (all) 59 98.3% 91.0%,99.7%]

17



The following table shows the performance measure, and 95% confidence intervals, as calculated 
with the Wilson Score method for subjects results above, up to and including 12 DSSO using an EUA 
authorized RT-PCR method as the reference.

RT-PCR 95% Wilson Score CI

LumiraDx 
SARS-

CoV-2 Ag 
Ultra

POS NEG Total Measure Estimate LCI UCI

POS 89 1 90 PPA 86.4% 78.5% 91.7%

NEG 14 242 256 NPA 99.6% 97.7% 99.9%

TOTAL 103 243 346 PPV 98.9% 94.0% 99.8%

NPV 94.5% 91.0% 96.7%

Prevalence 29.8% 25.2% 34.8%

OPA
(% Agreement) 95.7% 93.0% 97.4%

Limit of Detection - (Analytical sensitivity) with nasal samples:

Limit of Detection (LoD) studies determined the lowest detectable concentration of SARS-CoV-2 
at which 95% of all (true positive) replicates test positive.  The LoD for the LumiraDx SARS-CoV-2 
Ag Ultra Pool test was established using limiting dilutions of Ultraviolet (UV) inactivated SARS-
CoV-2 (Zeptometrix 0810622UV).  The 0810622UV is a preparation of SARS-Related Coronavirus 2 
(SARS-CoV-2), isolate USA/NY-Wadsworth-33126-01/2020, that has been inactivated by ultraviolet 
irradiation.  The material was supplied frozen at a concentration of 1.26 x 106 TCID50/mL.

Limit of Detection screening:

An initial LoD screening study was performed using a 5-fold serial dilutions (six dilutions in total) of the 
UV inactivated virus made in pooled negative human nasal matrix starting at a test concentration 
of 1.6 x 103 TCID50/mL and processed for each study as described above. One swab was spiked with 
virus and four swabs were spiked with negative human nasal matrix and then extracted individually 
into the same extraction buffer tube to mimic the Pool Test. These dilutions were tested in triplicate 
and across 3 LumiraDx SARS-CoV-2 Ag Ultra Pool Lot numbers. The lowest concentration at which all 
(3 out of 3 replicates) were positive was chosen for LoD Range finding. This was 1600 TCID50/mL.

Limit of Detection range finding:

Using the 1600 TCID50/mL concentration, the LoD was further refined using a 2-fold dilution series (five 
dilutions in total) of the UV inactivated virus made in pooled negative human nasal matrix. These 
dilutions were tested in triplicate.  The lowest concentration at which all (3 out of 3 replicates) were 
positive was treated as the tentative LoD for the LumiraDx SARS-CoV-2 Ag Ultra Pool test. This was 
400 TCID50/mL.

Limit of Detection confirmation:

The LoD of the LumiraDx SARS-CoV-2 Ag Ultra Pool test was then confirmed by testing 20 replicates 
with concentrations at the tentative Limit of Detection. The final LoD of the LumiraDx SARS-CoV-2 
Ag Ultra Pool test was determined to be the lowest concentration resulting in positive detection of 
nineteen (19) out of twenty (20) replicates.  Based on this testing the LoD for nasal swab samples 
was confirmed as 400 TCID50/mL.
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Starting Material Concentration Estimated LoD No. Positive/Total % Positive

1.26 x 106 TCID50/mL 400 TCID50/mL 19/20 95

LumiraDx SARS-CoV-2 
Ag Ultra test

(single swab)
SARS-CoV-2 Ag Ultra

Pool test

SARS-CoV-2 tested (TCID50/mL) 
using Zeptometrix 0810622UV Test Result Test Result

1600 3/3 positive 3/3 positive

800 3/3 positive 3/3 positive

400 20/20 positive 19/20 positive

200 0/3 positive 0/3 positive

100 0/3 positive 0/3 positive

50 0/3 positive 0/3 positive

For comparability, the LumiraDx SARS-CoV-2 Ag Ultra test was also tested using the UV inactivated 
virus stock to compare LoD. The results in the table below demonstrates that both test strips have an 
LoD of 400 TCID50/mL when using this stock. This confirms that the LumiraDx SARS CoV-2 Ag Ultra Pool 
test has an equivalent LoD to the LumiraDx SARS-CoV-2 Ag Ultra test.

Previous studies have shown comparable LoD of the SARS-CoV-2 Ag Ultra test with the SARS-CoV-2 
Ag 12-minute test.

Note: TCID50/mL levels can vary across batches, preparations and different stock material used. 
The LumiraDx SARS-CoV-2 Ag Ultra test and SARS-CoV-2 Ag Ultra Pool test were compared with the 
same stock material preparation at the same time for traceability and showed an equivalent LoD.
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Endogenous and Exogenous interference studies with 1 nasal sample

A study was performed to demonstrate that potentially interfering substances that may be found 
in the upper respiratory tract in symptomatic subjects (including over the counter medications) do 
not cross-react or interfere with the detection of SARS-CoV-2 with the LumiraDx SARS-CoV-2 Ag Ultra 
test.  Each substance was tested in triplicate in the absence or presence of SARS-CoV-2 at 2-3 x LoD. 
The final concentration of the substances tested are documented in the following table. 

Following risk assessment, no substances were deemed higher risk for repeat testing with 5 nasal 
swabs.

Interfering substance Concentration Interference
(Yes/No)

Blood (human)* 4% v/v No (3/3 Negative, 3/3 Positive)

HAMA* 44 ng/mL No (5/5 Negative, 5/5 Positive)

Mucin* 500 mg/dL No (3/3 Negative, 3/3 Positive)

Acetylsalicylic Acid** 3 mg/dL No (3/3 Negative, 3/3 Positive)

Afrin (Oxymetazoline)** 15% v/v No (3/3 Negative, 3/3 Positive)

Biotin** 0.35 mg/dL No (3/3 Negative, 3/3 Positive)

Budesonide** 0.00063 mg/dL No (3/3 Negative, 3/3 Positive)

 CVS Nasal Drops
(phenylephrine)**

15% v/v No (3/3 Negative, 3/3 Positive)

 CVS Nasal Spray
(Cromolyn)**

15% v/v No (3/3 Negative, 3/3 Positive)

 Dexamethasone** 1.2 mg/dL No (3/3 Negative, 3/3 Positive)

 Dextromethorphan** 0.00156 mg/dL No (3/3 Negative, 3/3 Positive)

 Diphenhydramine**  0.0774 mg/dL No (3/3 Negative, 3/3 Positive)

 Fluticasone Propionate**  0.000126 mg/dL No (3/3 Negative, 3/3 Positive)

 Homeopathic(Alkalol)** 10% v/v No (3/3 Negative, 3/3 Positive)

Menthol/Benzocaine** 150 mg/dL No (3/3 Negative, 3/3 Positive)

Methanol** 5% v/v No (3/3 Negative, 3/3 Positive)

Mupirocin** 10 mg/dL No (3/3 Negative, 3/3 Positive)

Naso GEL (NeilMed) 5% v/v No (3/3 Negative, 3/3 Positive)

Salbutamol** 0.0045 mg/dL No (3/3 Negative, 3/3 Positive)

Sore Throat Phenol Spray** 15% v/v No (3/3 Negative, 3/3 Positive)

Tamiflu
(Oseltamivir phosphate)**

500 mg/dL No (3/3 Negative, 3/3 Positive)

Tobramycin** 0.4 mg/dL No (3/3 Negative, 3/3 Positive)

Zicam Cold Remedy** 5% v/v No (3/3 Negative, 3/3 Positive)

* Endogenous substances
** Exogenous substances 20



Microorganism Source Concentration Cross-reactivity 
(Yes/No)

Interference 
(Yes/No)

Adenovirus
(eg. Type 1) Zeptometrix 1 x 105 PFU/mL No

(3/3 negative)
No

(3/3 positive)

Adenovirus
(eg. Type 5)

LGC 
Limited 1 x 105 PFU/mL No

(3/3 negative)
No

(3/3 positive)

Adenovirus
(eg. Type 7) Zeptometrix 1 x 105 PFU/mL No

(3/3 negative)
No

(3/3 positive)

Acinetobacter
Baumannii

LGC 
Limited 1 x 106 CFU/mL No

(3/3 negative)
No

(3/3 positive)

Bordetella
pertussis Zeptometrix 1 x 106 CFU/mL No

(3/3 negative)
No

(3/3 positive)

Burkholderia
cepacia Zeptometrix 1 x 106 CFU/mL No

(3/3 negative)
No

(3/3 positive)

Candida
albicans Zeptometrix 1 x 106 CFU/mL No

(3/3 negative)
No

(3/3 positive)

Chlamydia
pneumoniae Zeptometrix 1 x 106 CFU/mL No

(3/3 negative)
No

(3/3 positive)

Cytomegalovirus Zeptometrix 1 x 105 PFU/mL No 
(3/3 negative)

No
(3/3 positive)

Enterovirus
(EV70) Zeptometrix 1 x 105 PFU/mL No 

(3/3 negative)
No

(3/3 positive)

Eikenella
corrodens Zeptometrix 1 x 106 CFU/mL No 

(3/3 negative)
No

(3/3 positive)

Escherichia.coli Zeptometrix 1 x 106 CFU/mL No 
(3/3 negative)

No
(3/3 positive)

Epstein-Barr
Virus Zeptometrix 1 x 105 cp/mL No 

(3/3 negative)
No

(3/3 positive)

Haemophilus
influenzae Zeptometrix 1 x 106 CFU/mL No 

(3/3 negative)
No

(3/3 positive)

Haemophilus 
parainfluenzae Zeptometrix 1 x 106 CFU/mL No 

(3/3 negative)
No

(3/3 positive)

Herpes Simplex
Virus

LGC 
Limited 1 x 105 PFU/mL No 

(3/3 negative)
No

(3/3 positive)

Human coronavirus
229E Zeptometrix 1 x 105 PFU/mL No 

(3/3 negative)
No

(3/3 positive)

Human coronavirus
NL63 Zeptometrix 1 x 105 PFU/mL No 

(3/3 negative)
No

(3/3 positive)

Cross-reactivity (analytical specificity) and microbial interference studies with 1 nasal sample

Cross-reactivity and interference of the LumiraDx SARS-CoV-2 Ag Ultra Test was evaluated by testing 
a panel of related pathogens, high prevalence disease agents and normal or pathogenic flora 
including various microorganisms and viruses and negative matrix that are reasonably likely to be 
encountered in the clinical sample and could potentially cross-react or interfere with the LumiraDx 
SARS CoV-2 Ag Ultra Pool Test. Each organism and virus were tested in the absence or presence of 
heat inactivated SARS-CoV-2 at 2-3 x LoD and results are shown below.
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Microorganism Source Concentration Cross-reactivity 
(Yes/No)

Interference 
(Yes/No)

Human coronavirus
OC43 Zeptometrix 1 x 105 PFU/mL No 

(3/3 negative)
No

(3/3 positive)

Human echovirus 3 LGC 
Limited 1 x 105 PFU/mL No 

(3/3 negative)
No

(3/3 positive)

Human
Metapneumovirus Zeptometrix 1 x 105 PFU/mL No 

(3/3 negative)
No

(3/3 positive)

Influenza virus A
H1N1 Brisbane Zeptometrix 1 x 105 PFU/mL No 

(3/3 negative)
No

(3/3 positive)

Influenza virus B
(Victoria/2/87) Zeptometrix 1 x 105 PFU/mL No 

(3/3 negative)
No

(3/3 positive)

Legionella
pneumophila Zeptometrix 1 x 106 CFU/mL No 

(3/3 negative)
No

(3/3 positive)

Lactobacilus
acidophilus Zeptometrix 1 x 106 CFU/mL No 

(3/3 negative)
No

(3/3 positive)

Measles Zeptometrix 1 x 105 PFU/mL No 
(3/3 negative)

No
(3/3 positive)

MERS-coronavirus Helvetica 
Care Sarl 1 x 105 PFU/mL No

(3/3 negative)
No

(3/3 positive)

Moraxella Catarrhalis Zeptometrix 1 x 106 CFU/mL No
(3/3 negative)

No
(3/3 positive)

Mycobacterium
tuberculosis Zeptometrix 1 x 106 CFU/mL No

(3/3 negative)
No

(3/3 positive)

Mycoplasma
pneumoniae Zeptometrix 1 x 106 CFU/mL No

(3/3 negative)
No

(3/3 positive)

Nocardia
asteroides Zeptometrix 1 x 106 CFU/mL No

(3/3 negative)
No

(3/3 positive)

Parainfluenza virus
Type 1 Zeptometrix 1 x 105 PFU/mL No

(3/3 negative)
No

(3/3 positive)

Parainfluenza virus
Type 2 Zeptometrix 1 x 105 PFU/mL No

(3/3 negative)
No

(3/3 positive)

Parainfluenza virus
Type 3 Zeptometrix 1 x 105 PFU/mL No

(3/3 negative)
No

(3/3 positive)

Parainfluenza virus
Type 4a Zeptometrix 1 x 105 PFU/mL No

(3/3 negative)
No

(3/3 positive)

Pneumocystis
jirovecii Zeptometrix 1 x 106 CFU/mL No

(3/3 negative)
No

(3/3 positive)

Pooled Human Nasal 
Wash

In-house 
donors 14%v/v No

(3/3 negative)
No

(3/3 positive)

Proteus
mirabilis Zeptometrix 1 x 106 CFU/mL No

(3/3 negative)
No

(3/3 positive)

Proteus
Vulgaris Zeptometrix 1 x 106 CFU/mL No

(3/3 negative)
No

(3/3 positive)
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Microorganism Source Concentration Cross-reactivity 
(Yes/No)

Interference 
(Yes/No)

Pseudomonas
aeruginosa Zeptometrix 1 x 106 CFU/mL No

(3/3 negative)
No

(3/3 positive)

Respiratory syncytial
virus (type A)

LGC 
Limited 1 x 105 PFU/mL No

(3/3 negative)
No

(3/3 positive)

Respiratory syncytial virus        
(type B)

LGC 
Limited 1 x 105 PFU/mL No

(3/3 negative)
No

(3/3 positive)

Rhinovirus
(eg. type 1A) Zeptometrix 1 x 105 PFU/mL No

(3/3 negative)
No

(3/3 positive)

Rhinovirus
(eg. Type 2A) Zeptometrix 1 x 105 PFU/mL No

(3/3 negative)
No

(3/3 positive)

Mumps Zeptometrix 1 x 105 PFU/mL No
(3/3 negative)

No
(3/3 positive)

Serratia
marcescens Zeptometrix 1 x 106 CFU/mL No

(3/3 negative)
No

(3/3 positive)

Staphylococcus
aureus Zeptometrix 1 x 106 CFU/mL No

(3/3 negative)
No

(3/3 positive)

Staphylococcus
epidermis Zeptometrix 1 x 106 CFU/mL No

(3/3 negative)
No

(3/3 positive)

Streptococcus
mitis Zeptometrix 1 x 106 CFU/mL No

(3/3 negative)
No

(3/3 positive)

Streptococcus
mutans Zeptometrix 1 x 106 CFU/mL No

(3/3 negative)
No

(3/3 positive)

Streptococcus
pneumoniae Zeptometrix 1 x 106 CFU/mL No

(3/3 negative)
No

(3/3 positive)

Streptococcus
pyogenes Zeptometrix 1 x 106 CFU/mL No

(3/3 negative)
No

(3/3 positive)

Streptococcus
salivarius Zeptometrix 1 x 106 CFU/mL No

(3/3 negative)
No

(3/3 positive)

Streptococcus
oralis Zeptometrix 1 x 106 CFU/mL No

(3/3 negative)
No

(3/3 positive)

Varicella Zoster
Virus Zeptometrix 1 x 105 PFU/mL No

(3/3 negative)
No

(3/3 positive)

To estimate the likelihood of cross-reactivity with SARS-CoV-2 of organisms that were not available 
for wet testing, in silico analysis using the Basic Local Alignment Search Tool (BLAST) managed by 
the National Center for Biotechnology Information (NCBI) was used to assess the degree of protein 
sequence homology. 

• For Human Coronavirus HKU1, homology exists between the SARS-CoV-2 nucleocapsid 
protein and Human Coronavirus HKU1.  BLAST results showed 30 sequence IDs, all 
nucleocapsid protein, showing homology.  Sequence ID AGW27840.1 had the highest 
alignment score and was found to be 39.1% homologous across 76% of the sequences, this is 
relatively low but cross-reactivity cannot be fully ruled out.
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• For SARS-Coronavirus, high homology exists between the SARS-CoV-2 nucleocapsid 
protein and SARS-Coronavirus.  BLAST results showed 68 sequence IDs, mostly nucleocapsid 
protein, showing homology.  Sequence ID AAR87518.1, had the highest alignment score 
isolated from a human patient and was found to be 90.76% homologous across 100% of the 
sequence.  This is high and cross-reactivity is likely.

Cross-reactivity (analytical specificity) and microbial interference studies with 5 nasal samples

Cross-reactivity and interference of the LumiraDx SARS-CoV-2 Ag Ultra Pool Test was evaluated by 
testing a panel of higher risk pathogens that are reasonably likely to be encountered in the clinical 
sample and could potentially cross-react or interfere with the LumiraDx SARS CoV-2 Ag Ultra Pool 
Test. Each organism or virus testing concentration was tested in the absence or presence of heat 
inactivated SARS-CoV-2 at 2-3 x LoD (by extracting one positive swab and four negative swabs into 
a single Tauns extraction buffer vial). The results are shown below.

Microorganism Source Concentration Cross-reactivity 
(Yes/No)

Interference 
(Yes/No)

Burkholderia cepacia Zeptometrix 1 x 106 CFU/mL No 
(3/3 negative)

No 
(3/3 positive)

Chlamydia pneumoniae LGC Limit-
ed/ATCC 1 x 106 CFU/mL No 

(3/3 negative)
No 

(3/3 positive)

Cytomegalovirus Zeptometrix 1 x 105 PFU/mL No 
(3/3 negative)

No 
(3/3 positive)

Haemophilus
parainfluenzae Zeptometrix 1 x 106 CFU/mL No 

(3/3 negative)
No 

(3/3 positive)

Human echovirus 3 LGC Limit-
ed/ATCC 1 x 105 PFU/mL No 

(3/3 negative)
No 

(3/3 positive)

Human
Metapneumovirus 3* Zeptometrix 8138 PFU/mL No 

(3/3 negative)
No 

(3/3 positive)

Legionella pneumophilia Zeptometrix 1 x 106 CFU/mL No 
(3/3 negative)

No 
(3/3 positive)

Varicella Zoster Virus Zeptometrix 1 x 106 CFU/mL No 
(3/3 negative)

No 
(3/3 positive)

Mycobacterium
tuberculosis Zeptometrix 1 x 106 CFU/mL No 

(3/3 negative)
No 

(3/3 positive)

* For Human Metapneumovirus, the stock concentration was lower than or equal to the 
recommended testing concentration. In this case, it was only possible to test it at the stock 
concentration.

High dose hook effect with 5 nasal samples

High Dose Hook Effect studies determine the level at which false negative results can be seen 
when very high levels of target are present in a tested sample.  To determine if the LumiraDx SARS-
CoV-2 Ag Ultra Pool test suffers from any high dose hook effect, increasing concentrations of UV 
inactivated SARS-CoV-2 virus (Zeptometrix 0810622UV) were tested up to a concentration of 6.3 x 
105 TCID50/mL. In this study, the starting material was spiked into a volume of pooled human nasal 
matrix obtained from healthy donors and confirmed negative for SARS-CoV-2. At each dilution, 50 
µL samples were added to swabs and the swabs processed for testing on the LumiraDx SARS-CoV-2 
Ag Ultra Pool test as per the Product Insert using the procedure appropriate for patient nasal swab 
samples. 

There was no impact on test performance or high dose hook effect observed up to a 
concentration of 6.3 x 105 TCID50/mL of SARS-CoV-2.
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Test Dilution Concentration (TCID50/mL)

1 0

2 4921.88

3 9843.75

4 19687.5

5 39375

6 78750

7 157500

8 315000

9 630000

Variants of Concern

LumiraDx actively monitors new mutations in the SARS-CoV-2 viral genome as they arise. The 
reactivity of the LumiraDx SARS CoV-2 Ag Ultra Pool test will be assessed against all variants of 
concern as they arise. The up to date results of this testing program can be found on our SARS-
CoV-2 Variants Technical Bulletin on our website lumiradx.com.
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Symbols glossary

Symbol Meaning

Temperature limitation

Manufacturer

In vitro diagnostic medical device

Catalogue Number

Lot Number

Use-by Date – indicates the date after which the unopened IVD/Quality 
Control Material cannot be used

Refer to instructions for use

Do not re-use

For near patient testing

Importer

“CE Mark “. This product fulfils the requirements of the European Directive 
98/79/EC on in vitro diagnostic medical devices.

Indicates the presence of the Radio Frequency Identification (RFID) reader/
tag.

Indicates the total number of IVD tests that can be performed with the IVD 
medical device.

Indicates a carrier that contains unique device identifier information.

Indicates the authorized representative in the European Community/ 
European Union.

LumiraDx customer services: 

For product enquiries please contact LumiraDx Customer Services at
customerservices@lumiradx.com or find telephone contact details at lumiradx.com.

Any adverse results experienced with the use of this product, and/or quality problems should 
also be reported to LumiraDx Customer Services by email: customerservices@lumiradx.com or at 
lumiradx.com.

If during the use of the device or as a result of its use, a serious incident has occurred, please report 
it to the manufacturer and/or its authorized representative and to your national authority.
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For return policy:

If there is a problem with the LumiraDx SARS-CoV-2 Ag Ultra Pool Test Strips you may be asked to 
return them. Before returning tests please obtain a return authorization number from LumiraDx 
Customer Services. This return authorization number must be on the shipping carton for return.  For 
ordinary returns following purchase, please contact LumiraDx Customer Services for terms and 
conditions.

Limited warranty

LumiraDx SARS-CoV-2 Ag Ultra Pool Test Strips – As per shelf life.

Unused strips must be stored according to the required storage conditions as printed in this product 
insert and they can be used only up to the expiry date printed on the Test Strip pouch and Test Strip 
box. For the applicable warranty period, LumiraDx warrants that each product shall be (i) of good 
quality and free of material defects, (ii) function in accordance with the material specifications 
referenced in the product insert, and (iii) approved by the proper governmental agencies required 
for the sale of products for their intended use (the “limited warranty”). If the product fails to meet 
the requirements of the limited warranty, then as customer’s sole remedy, LumiraDx shall either 
repair or replace, at LumiraDx’s discretion, the Test Strips. Except for the limited warranty stated in 
this section, LumiraDx disclaims any and all warranties, express or implied, including but not limited 
to, any warranty of merchantability, fitness for a particular purpose and non-infringement regarding 
the product. LumiraDx’s maximum liability with any customer claim shall not exceed the net product 
price paid by the customer. Neither party shall be liable to the other party for special, incidental or 
consequential damages, including, without limitation, loss of business, profits, data or revenue, even 
if a party receives notice in advance that these kinds of damages might result. The Limited Warranty 
above shall not apply if the customer has subjected the LumiraDx SARS-CoV-2 Ag Pool Test to 
physical abuse, misuse, abnormal use, use inconsistent with the LumiraDx Platform User Manual or 
Product Insert, fraud, tampering, unusual physical stress, negligence or accidents. Any warranty 
claim by Customer pursuant to the Limited Warranty shall be made in writing within the applicable 
Limited Warranty period.

Intellectual property:

The LumiraDx Instrument, Test Strips and all provided LumiraDx documentation (‘Products’) are 
protected by law. The Intellectual Property of the LumiraDx Products remains at LumiraDx. Details of 
relevant Intellectual Property regarding our products can be found at lumiradx.com/IP.

Legal notices:

Copyright © 2022 LumiraDx UK and affiliates. All rights reserved. LumiraDx and Flame logo are 
protected trademarks of LumiraDx International LTD.  Full details of these and other registrations of 
LumiraDx can be found at lumiradx.com/IP. All other trademarks are the property of their respective 
owners.

Manufacturer information:

LumiraDx AB, Västra Vägen 5A,
16961 Solna, Sweden

LumiraDx UK Ltd 
Dumyat Business Park, Alloa
FK10 2PB, United Kingdom  
Registration number: 09206123

SPEC-35989 R1 ART-02767 R1 Date of Rev 2022/09

CE Mark applies to LumiraDx Instrument, 
Test Strips, Quality Controls, and 
Connect Hub only
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Solo para uso profesional
Solo para uso diagnóstico in vitro

SPEC-35989 R1 ART-02767 R1 Fecha de revisión 2022/09

Nombre de producto Descripción del 
producto  

LumiraDx SARS-CoV-2 Ag Ultra Pool EN,FR,DE,IT,NL,ES
Tiras Reactivas L016000701048 48

LumiraDx SARS-CoV-2 Ag Ultra Pool EN/NO/FI/DA/SE
Tiras Reactivas L016000702048 48

LumiraDx SARS-CoV-2 Ag Ultra Pool EN/ES/PT-EU/PT-BR
Tiras Reactivas L016000704048 48

LumiraDx SARS-CoV-2 Ag Ultra Pool EN/TR/GR/FR/Árabe
Tiras Reactivas L016000705048 48

LumiraDx SARS-CoV-2 Ag Ultra Pool EN/ID/VN/KR/TH
Tiras Reactivas L016000706048 48

LumiraDx SARS-CoV-2 Ag Ultra Pool EN/CZ/RO/PL/HU/BG
Tiras Reactivas L016000708048 48

SARS-CoV-2 Ag Ultra Pool



ESPAÑOL

LumiraDx SARS-CoV-2 Ag Ultra Pool

Las Tiras Reactivas para antígenos (Ag) del síndrome respiratorio agudo grave (SARS) CoV-2 
LumiraDx Ultra Pool (en lo sucesivo, las Tiras Reactivas) están concebidas para utilizarse con la 
LumiraDx Platform. La LumiraDx Platform es un sistema de punto de atención para uso profesional 
que se utiliza para tests diagnósticos in vitro. Consta de un LumiraDx Instrument portátil y una Tira 
Reactiva LumiraDx para el test necesario. Este test es para USO EXCLUSIVO POR PROFESIONALES 
SANITARIOS y permite a los usuarios realizar tests con pequeños volúmenes de muestra y ver los 
resultados rápidamente en la pantalla táctil del Instrument. 

Uso previsto: 

El test LumiraDx SARS-CoV-2 Ag Ultra Pool es un ensayo de inmunofluorescencia microfluídico 
rápido para uso con la LumiraDx Platform; está indicado para la detección cualitativa del 
antígeno proteico de la nucleocápside del virus SARS-CoV-2 en 1 a 5 muestras individuales de 
hisopos nasales recogidas por el paciente bajo supervisión profesional, o muestras de hisopos 
nasales recogidas por un profesional, que posteriormente se combinan para el análisis. Las 
muestras se obtienen de 1 a 5 personas con sospecha de infección por COVID-19 en los primeros 
doce días desde la aparición de los síntomas, o de personas asintomáticas.

Los resultados positivos indican la presencia de antígenos víricos del virus infeccioso en una de las 
muestras en pool, pero se necesita la correlación clínica con los antecedentes de la persona y 
otra información de diagnóstico para confirmar el estado de infección. Si el pool es positivo, se 
debe repetir el test por separado para cada persona con una muestra recién recogida antes de 
comunicar el resultado.

Los resultados negativos no excluyen la infección por SARS-CoV-2 y deben considerarse en el 
contexto de la exposición reciente de la persona, los antecedentes, y la presencia de signos y 
síntomas clínicos compatibles con la COVID-19.

Los resultados no deben utilizarse como única base para las decisiones de tratamiento o de 
manejo de casos, incluidas las decisiones relacionadas con el control de infecciones. 

El test LumiraDx SARS-CoV-2 Ag Ultra Pool está concebido para ser utilizado por personas formadas 
en entornos de punto de atención y competentes en la realización de tests en la LumiraDx 
Platform.

Precaución: Para uso diagnóstico in vitro.

Solo para uso profesional
Solo para uso diagnóstico in vitro

SPEC-35989 R1 ART-02767 R1 Fecha de revisión 2022/09

SARS-CoV-2 Ag Ultra Pool
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Antes de empezar a realizar tests, si no está familiarizado con el LumiraDx 
Instrument y la LumiraDx Platform, debe leer el manual del usuario de la 
LumiraDx Platform y este prospecto completo. Además, mire el vídeo de 
formación de la LumiraDx Platform, disponible en lumiradx.com

Resumen y descripción del test: 

La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha designado la enfermedad causada por el virus 
SARS-CoV-2 como enfermedad por coronavirus de 2019 o COVID-191. Los síntomas más comunes 
de la COVID-19 son fiebre, cansancio y tos seca. Algunos pacientes pueden presentar dolores, 
congestión nasal, cefalea, conjuntivitis, dolor de garganta, diarrea, pérdida del gusto o el olfato, 
exantema cutáneo, o decoloración de los dedos de las manos o los pies. Estos síntomas suelen 
ser leves y empiezan gradualmente. Algunas personas se infectan pero no presentan síntomas 
ni se sienten mal. No obstante, la enfermedad puede evolucionar rápidamente y tiene una alta 
morbilidad en ciertas poblaciones, en particular en aquellas con afecciones de salud subyacentes. 
La enfermedad puede propagarse de una persona a otra a partir de pequeñas gotas expulsadas 
a través de la nariz o la boca cuando una persona con COVID-19 tose o exhala. La mayoría de las 
estimaciones del periodo de incubación de la COVID-19 varían entre 2 y 14 días2. 

El uso del test LumiraDx SARS-CoV-2 Ag Ultra Pool permite al médico verificar rápidamente la 
infección en un pool de 1 a 5 pacientes, iniciar el tratamiento adecuado e instaurar medidas de 
aislamiento que ayuden a evitar que la infección se siga propagando.

Principio del ensayo: 

El test LumiraDx SARS-CoV-2 Ag Ultra Pool es un dispositivo de inmunoanálisis con fluorescencia, 
diseñado para detectar la presencia del antígeno proteico de la nucleocápside del SARS-CoV-2 
en muestras de hisopos nasales. La Tira Reactiva es de un solo uso.

El test LumiraDx SARS-CoV-2 Ag Ultra Pool se lleva a cabo tomando muestras de hisopos nasales 
de hasta cinco individuos y combinándolas en un pool mediante elución secuencial de cada 
muestra individual en un único vial que contiene tampón de extracción. A continuación, se añade 
una gota de esta muestra al puerto de muestras situado en la parte inferior de la Tira Reactiva. 
El LumiraDx Instrument está programado para realizar el protocolo del test en pool una vez que 
la muestra ha reaccionado con los reactivos. El análisis se basa en la cantidad de fluorescencia 
que detecta el Instrument dentro del área de medición de la Tira Reactiva. La concentración de 
analito en la muestra es directamente proporcional a la fluorescencia detectada. Los resultados se 
muestran en la pantalla táctil del Instrument en los 5 minutos siguientes a la adición de la muestra 
en pool. Si el pool es positivo, se debe volver a analizar cada muestra individual por separado, con 
una nueva muestra individual recién obtenida. Si el pool es negativo, cada muestra constituyente 
se notifica como negativa. 

Material suministrado:

• Tiras Reactivas LumiraDx envasadas individualmente en bolsas de aluminio con desecador 
selladas

• Prospecto del test LumiraDx

• Etiqueta de RFID (ID de radiofrecuencia) dentro de la caja de Tiras Reactivas

• Viales de tampón de extracción

• Tapas cuentagotas
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Materiales necesarios pero no suministrados:

• LumiraDx Instrument

• Instrucciones de referencia rápida del LumiraDx SARS-CoV-2 Ag Ultra Pool

• Controles de Calidad LumiraDx SARS-CoV-2 Ag (según sea necesario para cumplir la 
normativa local y de la organización)

• LumiraDx Connect, si se requiere conectividad (consulte el manual del usuario de 
LumiraDx Connect) 

• Equipo de recogida habitual de hisopos nasales. Para obtener información sobre los hisopos 
validados para su uso con el test LumiraDx SARS-CoV-2 Ag Ultra Pool, visite lumiradx.com.

Advertencias y precauciones:

• Solo para uso diagnóstico in vitro 

• No abra la Tira Reactiva hasta que esté listo para utilizarla de inmediato.

• Deseche y no utilice ninguna Tira Reactiva u otros materiales dañados o que se hayan 
caído.

• Para evitar la contaminación de las muestras, no toque la cabeza de recogida de 
muestra del hisopo antes y después de la recogida de las muestras.

• El test no puede interpretarse visualmente; es necesario utilizar el LumiraDx Instrument 
para generar los resultados.

• No utilice los componentes del kit una vez que haya pasado la fecha de caducidad

• No reutilice ningún componente del kit. 

• Las muestras deben procesarse tal como se indica en los apartados de Extracción de la 
muestra y Realización de un test de este prospecto. Si no se siguen las instrucciones de 
uso, se pueden obtener resultados inexactos. 

• Todos los componentes de este kit deben desecharse como residuos biopeligrosos, 
según las normativas y procedimientos locales.

• Adopte las precauciones normales necesarias para la manipulación de todos los 
reactivos de laboratorio. Use ropa protectora, como bata de laboratorio, guantes 
desechables y protección ocular para recoger y evaluar las muestras.

• Al trabajar con muestras de pacientes con SARS-CoV-2, deben seguirse en todo 
momento las técnicas de seguridad de laboratorio adecuadas. Los hisopos de 
pacientes, las Tiras Reactivas usadas y los viales de tampón de extracción usados 
son potencialmente infecciosos. El laboratorio deberá establecer los métodos de 
manipulación y eliminación adecuados conforme a las normativas y procedimientos 
locales.

• Para obtener más información sobre seguridad, manipulación y eliminación de los 
componentes de este kit, consulte la Ficha de datos de seguridad (SDS), que puede 
obtenerse en lumiraDx.com

Almacenamiento del kit del test:

Almacene las Tiras Reactivas en su caja original. Las Tiras Reactivas pueden almacenarse 
a una temperatura entre 2 °C y 30 °C (36 °F y 86 °F). Evite congelar o almacenar en una 
zona que pueda superar los 30 °C. Si se han almacenado correctamente, las Tiras Reactivas 
pueden utilizarse hasta la fecha de caducidad impresa en el envoltorio de aluminio de las Tiras 
Reactivas y en la caja de Tiras Reactivas. Deseche las Tiras Reactivas si ya ha pasado la fecha 
de caducidad.
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Manipulación de las Tiras Reactivas:

Cuando esté listo para realizar un test, abra la caja de Tiras Reactivas, extraiga una Tira 
Reactiva y sáquela de la bolsa de aluminio. Sujete la Tira Reactiva, agarrándola por el extremo 
de la etiqueta azul, con la etiqueta dirigida hacia arriba. No toque el área de aplicación de 
la muestra en la Tira Reactiva. No doble ni pliegue la Tira Reactiva. No toque los contactos 
de la Tira Reactiva. Una vez que se ha extraído la Tira Reactiva de la bolsa de aluminio, debe 
utilizarse inmediatamente. No utilice la Tira Reactiva si hay signos visibles de daño en la bolsa 
de aluminio, como desgarros u orificios. 

Material de las muestras:

Las siguientes muestras pueden utilizarse con el test LumiraDx SARS-CoV-2 Ag Ultra Pool: 

• Muestra de hisopo nasal anterior (HS)

El dispositivo de test contiene:

• Anticuerpos monoclonales de conejo y de ratón

• Partículas de látex fluorescentes

• Partículas magnéticas

• Tampón y estabilizadores

Preparación del Instrument para realizar un test:

Encienda el Instrument pulsando el botón de encendido en el panel posterior del Instrument. 
Oirá que el Instrument se pone en marcha y la pantalla permanecerá en blanco durante varios 
segundos antes de arrancar. Si la pantalla solo está atenuada, toque la pantalla táctil para 
activar el Instrument. Asegúrese de que «Test en pool» esté disponible en la pantalla de Inicio del 
Instrument. Si no es así, habilite «Test en pool» en el menú de configuración del Instrument.

Si va a realizar el test LumiraDx SARS-CoV-2 Ag Ultra Pool con 2-5 pacientes, seleccione «Test en 
pool» en la pantalla de Inicio de la Platform. Si va a realizar el test LumiraDx SARS-CoV-2 Ag Ultra 
Pool con 1 solo paciente, seleccione «Test del paciente» en la pantalla de Inicio de la Platform. No 
inserte la Tira Reactiva hasta que el sistema se lo indique.

Consulte el apartado Realización de un test de este prospecto para obtener información sobre 
cómo analizar una muestra. Las Instrucciones de referencia rápida del test LumiraDx SARS-CoV-2 
Ag Ultra Pool proporcionan un procedimiento ilustrado paso a paso para realizar un test. Utilice 
la LumiraDx Platform a una temperatura ambiente entre 15 °C y 30 °C (entre 59 °F y 86 °F) y una 
humedad relativa entre 10 % y 75 %.

El Instrument pedirá que se instale el archivo de calibración del lote cuando se inserte un nuevo 
lote de Tiras Reactivas por primera vez. Una vez instalado, el Instrument tendrá toda la información 
necesaria para procesar el test y todos los tests futuros del mismo lote de Tiras Reactivas.

Instalación del archivo de calibración del lote:

Los archivos de calibración del lote son necesarios para proporcionar al Instrument la información 
necesaria para realizar los tests diagnósticos. Solo es necesario hacer esto una vez con cada lote 
de Tiras Reactivas. El Instrument pedirá que se instale el archivo de calibración del lote cuando se 
inserte un nuevo lote de Tiras Reactivas.
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Lector de códigos RFID de las tiras

Localice el símbolo  en el Instrument.

El Instrument emitirá un sonido y mostrará un mensaje 
de confirmación.

Instalación

Toque el símbolo  con la parte 
posterior de la caja de Tiras Reactivas 
para instalarlas.

Cuando se indique en la pantalla táctil, abra la bolsa de aluminio de la Tira Reactiva LumiraDx 
justo antes de utilizarla e insértela en el LumiraDx Instrument. El Instrument indicará cuándo está listo 
para la aplicación de la muestra.

Los resultados del test LumiraDx SARS-CoV-2 Ag Ultra Pool deben evaluarse conjuntamente con 
todos los datos clínicos y de laboratorio de los que disponga el profesional sanitario.

Instrucciones para la recogida de muestras:

Al recoger cualquier tipo de muestra, siga las precauciones universales para la recogida y las 
directrices de la organización. Para la recogida de muestras de hisopos nasales, siga las directrices 
de recogida de hisopos adecuadas y las recomendaciones del fabricante de los hisopos. Los 
usuarios deberán estar formados en los procedimientos adecuados de recogida y manipulación 
de muestras. 

Los siguientes pasos se aplican a los hisopos nasales. Para obtener información sobre los hisopos 
recomendados para utilizar con el test LumiraDx SARS-CoV-2 Ag Ultra Pool, consulte el documento 
«SARS-CoV-2 Ag Ultra Pool Test Technical Bulletin – Swabs» (Boletín técnico del test SARS-CoV-2 Ag 
Ultra Pool: Hisopos), disponible en Lumiradx.com.
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Recogida de muestras de un hisopo nasal anterior:

Las muestras individuales deben recogerse y colocarse por separado en un tubo limpio, seco y 
estéril.

70°

1. Incline la cabeza del paciente hacia atrás 70°.

2. Se requiere una muestra de hisopo de ambas fosas 
nasales, que se recoge con el mismo hisopo. Extraiga 
el hisopo estéril de su envase. Sostenga el hisopo por 
el mango y, a la vez que gira suavemente el hisopo, 
introdúzcalo menos de 2,5 cm en la fosa nasal hasta 
que note resistencia en los cornetes nasales. (Los 
cornetes nasales son las pequeñas estructuras que 
hay dentro de la nariz).

3. Gire el hisopo varias veces contra la pared nasal. 
Extraiga el hisopo y repita el proceso con el mismo 
hisopo en la segunda fosa nasal. Coloque el 
hisopo en un tubo limpio, seco y estéril, o procéselo 
directamente en el vial de tampón de extracción, 
siguiendo las instrucciones para la extracción de 
muestras en pool que aparecen a continuación.

Después de obtener la muestra del paciente, procese el hisopo en el vial de extracción lo 
antes posible o déjelo introducido en un tubo individual seco, limpio y estéril durante un 
máximo de 1 hora antes de procesarlo en el tampón de extracción. No vuelva a colocar el 
hisopo en su envase después de recoger la muestra.
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Pooling de muestras para el test SARS-CoV-2 Ag Ultra Pool:

Se pueden analizar pools de 1 a 5 muestras de hisopos con el test SARS-CoV-2 Ag Ultra Pool.

Procese las muestras en pool tal como se describe en las instrucciones siguientes para la extracción 
de muestras en pool.

Instrucciones para la extracción de muestras en pool: 

Puede eluir secuencialmente de 1 a 5 hisopos individuales en un único vial de tampón de 
extracción.

o o
1. Quite el precinto o el tapón de rosca 

azul de la parte superior del vial de 
extracción que contiene el tampón de 
extracción.

2. Introduzca y empape el hisopo de 
paciente en el tampón de extracción 
durante 10 segundos; después, agite 
bien, girando el hisopo contra la pared 
del vial 5 veces.

3. Comprima el hisopo. Extraiga el hisopo 
de paciente mientras aprieta la parte 
central del vial de extracción para 
extraer el líquido del hisopo. Deseche 
el hisopo como residuo biopeligroso.

NOTA: Para analizar muestras en pool de 
entre 2 y 5 individuos, repita los pasos 2 
y 3 secuencialmente con un máximo de 
4 hisopos más. Puede colocar un máximo 
de 5 muestras (inclusive) en el mismo vial de 
tampón de extracción.
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o o
4. Acople firmemente la tapa 

cuentagotas transparente o morada a 
la parte superior del vial de extracción. 
La muestra en pool extraída debe 
utilizarse en las 5 horas siguientes 
a su preparación si se conserva a 
temperatura ambiente. Las muestras 
de hisopos nasales extraídas pueden 
congelarse a -80 °C y utilizarse hasta 
5 días después de congelarse.

x5 x5 x5o o
5. Invierta suavemente el vial de 

extracción cinco veces justo antes de 
aplicar la muestra a la Tira Reactiva.

Realización de un test (consulte las instrucciones de referencia rápida para asegurarse de que 
el Instrument está preparado antes de iniciar este paso).

1. Apriete y aplique la muestra extraída del vial de tampón de extracción en el área de 
aplicación de la muestra de la Tira Reactiva insertada. Para esto, presione suavemente las 
paredes del vial del tampón de extracción hasta que se forme una gota completa y toque 
con la gota el área de aplicación de la muestra de la Tira Reactiva. La muestra pasará 
por capilaridad al interior de la Tira Reactiva. Cuando se detecte la muestra, el Instrument 
emitirá un sonido (si los sonidos están habilitados) y mostrará un mensaje de confirmación. 
La pantalla táctil del LumiraDx Instrument indicará al usuario que cierre inmediatamente la 
puerta (Nota: solo dispone de 10 segundos para cerrar la puerta).

2. No aplique más de una gota de muestra. No abra la puerta mientras se está procesando el 
test. La pantalla táctil indicará el progreso del test. 

3. El resultado aparecerá en la pantalla táctil del Instrument en los 5 minutos siguientes a 
la aplicación de la muestra y el inicio del test. Para un test con 2-5 muestras en pool, los 
resultados se mostrarán como un resultado «Positivo en pool» o «Negativo en pool» para 
SARS-CoV-2-Ag en la pantalla del Instrument (consulte las figuras 1 y 2). Para un test de 
muestras en pool con 1 sola muestra, los resultados se mostrarán como un resultado positivo 
o negativo para SARS-CoV-2 Ag en la pantalla del Instrument.

4. Si es necesario repetir el test, se deberá usar una Tira Reactiva nueva. Use el mismo vial 
de tampón de extracción y repita el test. La muestra extraída debe utilizarse en las 5 horas 
siguientes a su preparación si se conserva a temperatura ambiente. Las muestras de 
hisopos nasales extraídas pueden congelarse a -80 °C y utilizarse hasta 5 días después de 
congelarse.
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5. Deseche los hisopos, el vial de tampón de extracción y la Tira Reactiva de forma adecuada 
como residuos clínicos. 

6.  Se recomienda desinfectar el Instrument con los productos aprobados por LumiraDx si se 
sospecha que puede estar contaminado. Los detalles de los productos desinfectantes 
aprobados pueden consultarse en lumiradx.com. Deje que el Instrument se seque al aire 
antes de analizar la muestra siguiente. El desinfectante deberá permanecer en contacto 
durante al menos 1 minuto.

Interpretación de resultados de test individuales:

Los resultados se mostrarán en la pantalla del Instrument – a continuación se muestran ejemplos de 
la pantalla de resultados para pools de 2-5 muestras:

Fig 1: Resultado negativo 
del test SARS-CoV-2 Ag 
Pool de 2-5 pacientes

Fig 2: Resultado positivo 
del test SARS-CoV-2 Ag 
Pool de 2-5 pacientes

NOTA: Un resultado negativo en pacientes cuyos síntomas hayan aparecido más de 12 días antes 
debe tratarse como presunto negativo y, si es necesario para el tratamiento del paciente, puede 
confirmarse mediante un ensayo molecular.

Negativo: Los resultados negativos de un test de muestras en pool no requieren repetir el test con 
las muestras individuales en pool; cada muestra integrante del pool se notifica como negativa. 
Si los signos y síntomas clínicos individuales no son coherentes con un resultado negativo y se 
necesitan los resultados para la gestión de la muestra individual, debe considerarse la realización 
de un test individual para esa persona.

Positivo: Un pool positivo significa que una o más de las muestras individuales analizadas en ese 
pool podrían ser positivas para el antígeno de SARS-CoV-2. Las personas incluidas en un pool de 
muestras positivo con el test LumiraDx SARS-CoV-2 Ag Ultra Pool deben (1) citarse de nuevo para 
realizar el test con una muestra individual recogida o (2) acudir a un seguimiento con su médico o 
profesional sanitario para someterse a otra prueba.
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Mensajes de error:

Si se produce un problema, aparecerá un mensaje en la 
pantalla táctil del Instrument. Los mensajes de alerta incluyen 
información útil y se resaltan con una franja naranja. Los 
mensajes de error también incluyen un símbolo . Todos los 
mensajes contienen una descripción del estado del Instrument 
o el error, y una instrucción. Los mensajes de error contienen un 
código de identificación que puede utilizar para otros fines de 
solución de problemas. Consulte el manual del usuario de la 
LumiraDx Platform si la pantalla táctil del LumiraDx Instrument 
muestra un mensaje de error y póngase en contacto con el 
servicio de atención al cliente de LumiraDx en  
Info.es@lumiradx.com. 

Ejemplo de una pantalla de error:

Si no se supera el control integrado (OBC), se mostrará un 
mensaje de error y no se generará ningún resultado del test. 
Siga las instrucciones mostradas en la pantalla para desechar 
la Tira Reactiva e iniciar un nuevo test. Si el problema continúa, 
contacte con el servicio de atención al cliente.

Controles integrados:

El Instrument lee el código de barras 2D de cada Tira Reactiva y puede identificar si la tira ha 
superado la fecha de caducidad de uso, y si el archivo de calibración del lote de la tira no se ha 
cargado aún, en cuyo caso lo solicitará. 

El LumiraDx Instrument y las Tiras Reactivas LumiraDx SARS-CoV-2 Ag Ultra Pool tienen varias 
funciones de Control de Calidad integradas para garantizar la validez de cada ejecución del 
test. Estas comprobaciones confirman que el volumen de muestra añadido sea suficiente y que 
la secuencia del ensayo de la Tira Reactiva sea la esperada. Las comprobaciones también 
confirman que la Tira Reactiva no esté dañada ni se haya utilizado anteriormente. Si estas 
comprobaciones no se verifican, la ejecución del test se rechazará y se mostrará un mensaje de 
error en la pantalla táctil del Instrument. 

El LumiraDx Instrument asegura la calidad de los resultados obtenidos de los test mediante las 
siguientes funciones: 

• Comprobaciones automáticas del funcionamiento correcto del Instrument al encenderlo y 
durante el funcionamiento.

• Esto incluye el funcionamiento de los componentes eléctricos, el funcionamiento del 
calefactor, el estado de carga de la batería, los actuadores mecánicos y los sensores, y el 
funcionamiento del sistema óptico. 

• Monitorización del rendimiento de las Tiras Reactivas y los controles durante la ejecución 
del test. 

• Capacidad de realizar tests de Control de Calidad con las soluciones de Control de 
Calidad LumiraDx para cumplir los requisitos de cumplimiento normativo.

Controles de Calidad externos:

LumiraDx puede suministrar Controles de Calidad líquidos externos para SARS-CoV-2 Ag, que 
pueden utilizarse para demostrar el funcionamiento correcto del test (si muestran los resultados de 
Control de Calidad esperados) y el uso correcto del test por parte del operador.
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Los requisitos del Control de Calidad externo deberán establecerse de acuerdo con las normativas 
locales, regionales y nacionales, o los requisitos de acreditación. Se recomienda realizar análisis de 
controles externos con cada nuevo operador y antes de utilizar un nuevo lote o remesa del test 
LumiraDx SARS-CoV-2 Ag Ultra Pool. Para obtener instrucciones detalladas, consulte el prospecto 
del producto Controles de Calidad LumiraDx SARS-CoV-2 Ag en www.lumiradx.com. 

Los Controles de Calidad LumiraDx SARS-CoV-2 Ag se compran por separado. 

Si los Controles de Calidad LumiraDx SARS-CoV-2 Ag no funcionan de la forma esperada, repita 
el test de QC. Si los problemas persisten, no comunique los resultados del paciente y póngase en 
contacto con el servicio de atención al cliente de LumiraDx. 

Limpieza y desinfección:

A continuación deberá llevarse a cabo la limpieza y la desinfección del Instrument conforme a los 
protocolos y las programaciones establecidos del centro. 

Para limpiar el Instrument, frote las superficies exteriores con un paño suave ligeramente 
humedecido si está visiblemente sucio. 

Se recomienda limpiar y desinfectar el Instrument al menos una vez al día si se está utilizando o 
si se sospecha que puede haber contaminación. Los detalles de los productos desinfectantes 
aprobados por LumiraDx pueden consultarse en lumiradx.com. Deje que el Instrument se seque 
al aire antes de analizar la muestra siguiente. El desinfectante deberá permanecer en contacto 
durante al menos 1 minuto.

El exceso de líquido podría causar daños al Instrument. Para la protección del Instrument es 
importante evitar exponerlo a una humedad excesiva. Todos los paños o toallitas desinfectantes 
deberán estar solamente un poco húmedos, y el exceso de líquido deberá retirarse manualmente 
de estos antes del uso.

Evite los puertos USB y la entrada de corriente. No pulverice ni vierta solución directamente sobre 
el Instrument. No coloque ningún objeto ni producto de limpieza dentro de la ranura de la Tira 
Reactiva.

Limitaciones: 

• Este test detecta SARS-CoV y SARS-CoV-2 tanto viables (vivos) como no viables. El 
rendimiento del test depende de la cantidad de virus (antígeno) presente en la muestra, 
y puede correlacionarse o no con los resultados del cultivo vírico obtenidos con la misma 
muestra.

• Si no se siguen las instrucciones de uso, el rendimiento del test podría verse afectado 
negativamente o los resultados del test podrían no ser válidos.

• Los resultados del test deben considerarse en el contexto de toda la información clínica 
y diagnóstica disponible, incluidos los antecedentes del paciente y los resultados de otros 
tests.

• Los resultados positivos del test no distinguen entre SARS-CoV y SARS-CoV-2.

• Los resultados negativos del test no son válidos para descartar otras infecciones víricas 
(distintas al SARS) o bacterianas.

• Los resultados negativos en pacientes con síntomas que hayan aparecido más de doce 
días antes deben tratarse como presuntos negativos y, si es necesario, puede realizarse una 
confirmación mediante un ensayo molecular para el tratamiento del paciente.

39



• El rendimiento del test Ag Ultra se estableció sobre la base de una evaluación de un número 
limitado de muestras clínicas recogidas entre julio de 2020 y mayo de 2022. El rendimiento 
clínico no se ha establecido en todas las variantes circulantes, pero se prevé que refleje 
las variantes prevalentes en circulación en el momento y el lugar de la evaluación clínica. 
El rendimiento en el momento de la realización del test puede variar dependiendo de 
las variantes circulantes, incluidas las cepas de SARS-CoV-2 de reciente aparición y su 
prevalencia, que cambian con el tiempo.

• Si es necesario diferenciar cepas y virus SARS específicos, deberán hacerse tests adicionales, 
tras consultar con las autoridades sanitarias locales o nacionales.

• El rendimiento clínico se determinó con muestras congeladas y puede ser diferente al de las 
muestras clínicas recién obtenidas.

• Al considerar las estrategias de combinación, se debe tener en cuenta la idoneidad de la 
estrategia de combinación en función de la tasa de positivos de la población analizada, la 
eficacia del flujo de trabajo de combinación y la especificidad del test en pool.

• Los usuarios deben analizar las muestras lo antes posible tras su recogida. 

• Las muestras de hisopos nasales extraídas pueden congelarse a –80 °C y utilizarse hasta 
5 días después de congelarse.

• Las muestras de hisopos y el tampón de extracción deben estar a temperatura ambiente 
antes de realizar el test. 

• Los resultados positivos del test no descartan la coinfección con otros patógenos.

• Se puede producir un resultado falso negativo si la concentración del antígeno vírico en 
la muestra es inferior al límite de detección del test o si la muestra se recogió de forma 
incorrecta; por tanto, un resultado negativo del test no descarta la posibilidad de infección 
por SARS-CoV-2.

• La cantidad de antígeno en una muestra puede disminuir a medida que aumenta la 
duración de la enfermedad. Las muestras recogidas después de 12 días tienen más 
posibilidades de tener un resultado negativo en comparación con la RT-PCR.

• El contenido de este kit es para la detección cualitativa de antígenos de SARS-CoV-2 en 
muestras de hisopos nasales únicamente.

• Para obtener información sobre los hisopos validados para su uso con el test LumiraDx 
SARS-CoV-2 Ag Ultra Pool, visite lumiradx.com.

• Solo se ha validado el uso de tubos limpios, secos y estériles con el test LumiraDx SARS-CoV-2 
Ag Ultra Pool.

Rendimiento clínico 1 (Rendimiento con muestras recogidas de personas sintomáticas)

El rendimiento del test LumiraDx SARS-CoV-2 Ag Ultra se determinó con 81 hisopos nasales directos 
recogidos de forma prospectiva de sujetos individuales durante la pandemia de COVID-19. Las 
muestras se recogieron de sujetos inscritos secuencialmente que presentaban síntomas de tipo 
gripal o de COVID-19.  No se obtuvieron resultados positivos de pacientes sin síntomas ni tras más 
de 12 días de la aparición de los síntomas (DSSO). Se recogieron simultáneamente hisopos nasales 
dobles y, a continuación, se asignaron aleatoriamente al análisis con el test LumiraDx o con un 
método de referencia PCR autorizado para uso de emergencia (EUA). Las muestras se recogieron 
de 2 centros de diferentes lugares de Estados Unidos. 

Los hisopos se recogieron y se extrajeron en tampón de extracción LumiraDx sin medio de 
transporte. 

Las muestras se congelaron antes de 1 hora desde la recogida y se almacenaron hasta el 
momento de analizarlas. Las muestras se descongelaron y se analizaron secuencialmente según 
el prospecto; los usuarios desconocían el resultado de la PCR. El rendimiento del test LumiraDx 
SARS-COV-2 Ag Ultra se comparó con los resultados de los hisopos nasales recogidos en 3 mL de 
medio de transporte universal (UTM) y analizados con un método de PCR autorizado para uso de 
emergencia (EUA).
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Características demográficas de los pacientes

Para las 81 muestras utilizadas en el estudio, se dispone de las características demográficas (edad, 
género) de los pacientes. La tabla siguiente muestra el número de sujetos positivos identificados 
correctamente por el ensayo LumiraDx (LDx).

Edad N total Positivo en SARS-CoV-2 con 
LumiraDx y PCR

Prevalencia*

≤ 5 años 1 0 0,0 %

6 a 21 años 6 2 33,3 %

22 a 59 años 59 29 49,2 %

≥ 60 años 15 7 46,7 %

Mujer 49 21 42,9 %

Hombre 32 17 53,1 %

*En este caso la prevalencia se calcula como los positivos identificados correctamente por 
LumiraDx divididos por N total

Rendimiento clínico

La siguiente tabla muestra la medición de rendimiento y los intervalos de confianza del 95 %, 
calculados por el método de la puntuación Wilson para 81 hisopos nasales recogidos hasta los 
12 DSSO* (incluido el día 12) para la detección de SARS-CoV-2. 

Agrupamiento N CPP IC del 95 %

Ct (todos) 41 92,7 % [80,6 %, 97,5 %]

Ct < 34 (todos) 39 97,4 % [86,8 %, 99,5 %]

Ct < 33 (todos) 38 97,4 % [86,5 %, 99,5 %]

Ct < 30 (todos) 35 97,1 % [85,5 %, 99,5 %]

Ct < 25 (todos) 25 100,0 % [86,7 %, 100,0 %]

Las muestras con Ct por encima de 33-34 se suelen considerar como no infecciosas.3

*DSSO = Días desde la aparición de los síntomas
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Por tanto, la siguiente tabla muestra la concordancia entre LumiraDx SARS-CoV-2 Ag Ultra y el 
ensayo RT-PCR de referencia para la detección de SARS-CoV-2 en 79 muestras recogidas a Ct 34 
e incluyendo 12 DSSO*.

RT-PCR a Ct <34 IC del 95 % de la  
puntuación Wilson

LumiraDx 
SARS-CoV-2 

Ag Ultra

POS NEG Total Parámetro Estimación ICinf ICsup

POS 38 0 38 CPP 97,4 % 86,8 % 99,5 %

NEG 1 40 41 CPN 100,0 % 91,2 % 100,0 %

Total 39 40 79 VPP 100,0 % 90,8 % 100,0 %

VPN 97,6 % 87,4 % 99,6 %

Prevalencia  49,4 % 38,6 % 60,2 %

CPT
(% de concordancia)

98,7 % 93,2 % 99,8 %

CPP - Concordancia porcentual positiva (sensibilidad)
CPN - Concordancia porcentual negativa (especificidad)
VPP - Valor de predicción positivo
VPN - Valor de predicción negativo 
CPT - Concordancia porcentual total
IC - Intervalo de confianza
ICinf - Límite inferior del intervalo de confianza
ICsup - Límite superior del intervalo de confianza

*DSSO = Días desde la aparición de los síntomas

Rendimiento clínico 2 (rendimiento con muestras recogidas de personas asintomáticas)

El rendimiento del test SARS-CoV-2 Ag Ultra se corroboró con 52 hisopos de la parte anterior de 
las fosas nasales recogidos de forma prospectiva de sujetos asintomáticos individuales entre 
noviembre de 2020 y marzo de 2021. Las muestras se recogieron de 4 centros de diferentes 
lugares de Estados Unidos. Los hisopos se recogieron y se extrajeron en tampón de extracción 
LumiraDx. Las muestras se congelaron antes de 1 hora desde la recogida y se almacenaron hasta 
el momento de analizarlas. El rendimiento del test LumiraDx SARS-COV-2 Ag Ultra se comparó con 
los resultados de las muestras de hisopos de la parte anterior de las fosas nasales emparejados 
recogidas en 3 mL de medio de transporte universal (UTM) y analizadas con un método de PCR 
autorizado para uso de emergencia (EUA).

Para las 52 muestras utilizadas en el estudio, se dispone de las características demográficas (sexo, 
edad) de los pacientes. La tabla siguiente muestra el número de sujetos positivos identificados 
correctamente por el dispositivo LumiraDx (LDx).
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Características demográficas de los pacientes

Edad N total Positivo en SARS-CoV-2
con LumiraDx y PCR

Prevalencia*

≤ 5 años 0 0 0,00 %

6 a 21 años 11 7 63,6 %

22 a 59 años 31 10 32,3 %

≥ 60 años 10 5 50,0 %

Mujer 35 12 34,3 %

Hombre 17 10 58,8 %

*En este caso la prevalencia se calcula como positivos identificados correctamente con LumiraDx 
divididos por N total

Rendimiento clínico

La tabla siguiente muestra los parámetros de rendimiento e intervalos de confianza del 95 %, 
calculados con el método de puntuación de Wilson para agrupamientos de los resultados 
siguientes.

Agrupamiento N CPP IC del 95 %

Ct (todos) 23 95,7 % [79,0 %, 99,2 %]

Ct < 30 (todos) 22 100,0 % [85,1 %, 100 %]

Ct < 25 (todos) 18 100,0 % [82,4 %, 100 %]
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La tabla siguiente muestra la concordancia entre el test LumiraDx SARS-CoV-2 Ag Ultra y el ensayo 
RT-PCR de referencia para la detección de SARS-CoV-2 en muestras recogidas de personas 
asintomáticas.

RT-PCR IC del 95 % de la  
puntuación Wilson

LumiraDx 
SARS-CoV-2 

Ag Ultra

POS NEG Total Parámetro Estimación ICinf ICsup

POS 22 0 22 CPP 95,7 % 79,0 % 99,2 %

NEG 1 29 30 CPN 100,0 % 88,3 % 100,0 %

TOTAL 23 29 52 VPP 100,0 % 85,1 % 100,0 %

VPN 96,7 % 83,3 % 99,4 %

Prevalencia  44,2 % 31,6 % 57,7 %

CPT
(% de concordancia) 98,1 % 89,9 % 99,7 %

Rendimiento clínico 3 (test SARS-CoV-2 Ag Ultra Pool con 5 muestras nasales)

El rendimiento del test SARS-CoV-2 Ag Ultra Pool se estableció durante la pandemia de COVID 
de 2020-2022 con 30 pools positivos recogidos de 150 personas y 36 pools negativos recogidos 
de 180 sujetos individuales. Los sujetos presentaban síntomas de COVID-19 o bien eran donantes 
presuntos negativos. Las muestras (de la parte anterior de las fosas nasales) las recogió un 
profesional sanitario o la propia persona bajo supervisión en centros de Estados Unidos, Alemania 
y Reino Unido. Los hisopos se recogieron y congelaron en la hora posterior a su recogida. 
A continuación, las muestras se descongelaron y extrajeron en el tampón de extracción de 
LumiraDx. Para los pools positivos se incluyó un hisopo positivo en una secuencia aleatorizada 
con 4 hisopos negativos. Para los pools negativos se extrajeron 5 hisopos negativos. El rendimiento 
del test LumiraDx SARS-CoV-2 Ag Ultra Pool se comparó con los resultados de hisopos nasales 
o nasofaríngeos de los sujetos individuales recogidos en UTM y analizados con un método de PCR.

Rendimiento clínico (Clasificación de todos los pools evaluables)

La tabla siguiente muestra los parámetros de rendimiento e intervalos de confianza del 95 %, 
calculados con el método de puntuación de Wilson para agrupamientos de los resultados 
siguientes.

Agrupamiento N CPP IC del 95 %

Ct (todos) 30 90,0 % 74,4-96,5 %

Ct < 34 (todos) 29 93,1 % 78,0-98,1 %

Ct < 33 (todos) 28 92,9 % 77,4-98,0 %

Ct < 30 (todos) 26 96,2 % 81,1-99,3 %

Ct < 28 (todos) 22 100 % 85,1-100,0 %

Parámetros de rendimiento e intervalos de confianza del 95 %, calculados con el método de 
puntuación de Wilson.
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Resultado de RT-PCR para un solo hisopo IC del 95 % de la  
puntuación Wilson

Test en 
pool 

LumiraDx

POS NEG Total Parámetro Estimación ICinf ICsup

POS 27 1 28 CPP 90,0 % 74,4 % 96,5 %

NEG 3 35 38 CPN 97,2 % 85,8 % 99,5 %

TOTAL 30 36 66 VPP 96,4 % 82,3 % 99,4 %

VPN 92,1 % 79,2 % 97,3 %

Prevalencia  45,5 % 34,0 % 57,4 %

CPT
(% de concordancia) 93,9 % 85,4 % 97,6 %

Evaluaciones de rendimiento clínico adicionales

Rendimiento clínico 4 (test SARS-CoV-2 Ag Ultra - Conjunto de datos ampliado con hisopo 
nasal anterior como método de referencia)

El rendimiento del test LumiraDx SARS-CoV-2 Ag Ultra se determinó de forma ampliada con 
muestras adicionales para crear un grupo de datos de 477 hisopos nasales directos recogidos 
de forma prospectiva de sujetos individuales durante la pandemia de COVID-19. Las muestras se 
recogieron de sujetos inscritos secuencialmente que presentaban síntomas de COVID-19 o por 
cribado asintomático.  No se obtuvieron resultados positivos de pacientes con síntomas tras más 
de 12 días de la aparición de los síntomas (DSSO). Se recogieron simultáneamente hisopos nasales 
dobles y se asignaron aleatoriamente al análisis con el test LumiraDx o con un método de PCR 
autorizado para uso de emergencia (EUA). Las muestras se recogieron de 11 centros de diferentes 
lugares de Estados Unidos. 

Los hisopos se recogieron y se extrajeron en tampón de extracción LumiraDx sin medio de 
transporte. Las muestras se congelaron antes de 1 hora desde la recogida y se almacenaron hasta 
el momento de analizarlas. Las muestras se descongelaron y se analizaron secuencialmente según 
el prospecto; los usuarios desconocían el resultado de la PCR. El rendimiento del test LumiraDx 
SARS-CoV-2 Ag Ultra se comparó con los resultados de los hisopos nasales recogidos en 3 mL de 
medio de transporte universal (UTM) y analizados con un método de PCR autorizado para uso de 
emergencia (EUA). 
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Características demográficas de los pacientes

Para las 477 muestras utilizadas en el estudio, se dispone de las características demográficas (sexo, 
edad) de los pacientes. La tabla siguiente muestra el número de sujetos positivos identificados 
correctamente por el dispositivo LumiraDx (LDx).

Edad N total Positivo en SARS-CoV-2 con 
LumiraDx y PCR

Prevalencia*

≤ 5 años 9 3 33,3 %

6 a 21 años 75 25 33,3 %

22 a 59 años 306 94 30,7 %

≥ 60 años 87 27 31,0 %

Mujer 275 70 25,5 %

Hombre 202 79 39,1 %

*En este caso la prevalencia se calcula como positivos identificados correctamente con LumiraDx 
divididos por N total

Rendimiento clínico

La tabla siguiente muestra el número de sujetos positivos y negativos identificados correctamente 
por el dispositivo LumiraDx en comparación con la RT-PCR a lo largo de varios días desde la 
aparición de los síntomas (DSSO):

DSSO PCR 
acumulada 

+vo

LDx
+vo

CPP ICinf ICsup PCR 
acumulada 

-vo

LDx
-ve

CPN ICinf ICsup

0 3 3 100,0 % 43,9 % 100,0 % 8 8 100,0 % 67,6 % 100,0 %

4 109 97 89,0 % 81,7 % 93,6 % 238 237 99,6 % 97,7 % 99,9 %

7 138 122 88,4 % 82,0 % 92,7 % 279 278 99,6 % 98,0 % 99,9 %

12 143 127 88,8 % 82,6 % 93,0 % 282 281 99,6 % 98,0 % 99,9 %

La tabla siguiente muestra los parámetros de rendimiento e intervalos de confianza del 95 %, 
calculados con el método de puntuación de Wilson para agrupamientos de los resultados 
siguientes. 

Agrupamiento N CPP IC del 95 %

Ct (todos) 166 89,8 % [84,2 %, 93,5 %]

Ct < 35 (todos) 149 96,0 % [91,5 %, 98,1 %]

Ct < 34 (todos) 144 98,6 % [95,1 %, 99,6 %]

Ct < 33 (todos) 141 98,6 % [95,0 %, 99,6 %]

Ct < 30 (todos) 128 98,4 % [94,5 %, 99,6 %]

Ct < 25 (todos) 91 98,9 % [94,0 %, 99,8 %]
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La siguiente tabla muestra el parámetro de rendimiento y los intervalos de confianza del 95 %, 
calculados con el método de puntuación de Wilson para los resultados de los sujetos anteriores, 
hasta 12 DSSO (incluido el día 12) utilizando un método de RT-PCR autorizado para uso de 
emergencia (EUA) como referencia.

RT-PCR IC del 95 % de la 
puntuación Wilson

LumiraDx 
SARS-CoV-2 

Ag Ultra

POS NEG Total Parámetro Estimación ICinf ICsup

POS 149 1 150 CPP 89,8 % 84,2 % 93,5 %

NEG 17 310 327 CPN 99,7 % 98,2 % 99,9 %

TOTAL 166 311 477 VPP 99,3 % 96,3 % 99,9 %

VPN 94,8 % 91,8 % 96,7 %

Prevalencia  34,8 % 30,7 % 39,2 %

CPT
(% de concordancia) 96,2 % 94,1 % 97,6 %

Rendimiento clínico 5 (test SARS-CoV-2 Ag Ultra - Conjunto de datos ampliado con hisopo 
nasofaríngeo como método de referencia)

Para 346 sujetos en el conjunto de datos en la sección «rendimiento clínico 4», se recogió un hisopo 
nasofaríngeo adicional siguiendo la recogida nasal doble. El hisopo nasofaríngeo se colocó en 
3 mL de medio de transporte universal (UTM) y se analizó con un método de PCR autorizado para 
uso de emergencia (EUA).

Características demográficas de los pacientes

Para las 346 muestras utilizadas en el estudio, se dispone de las características demográficas (sexo, 
edad) de los pacientes. La tabla siguiente muestra el número de sujetos positivos identificados 
correctamente por el dispositivo LumiraDx (LDx).

Edad N total Positivo en SARS-CoV-2 con 
LumiraDx y PCR

Prevalencia*

≤ 5 años 8 3 37,5 %

6 a 21 años 58 16 27,6 %

22 a 59 años 217 55 25,4 %

≥ 60 años 63 15 23,8 %

Mujer 192 37 19,3 %

Hombre 154 52 33,8 %

*En este caso la prevalencia se calcula como positivos identificados correctamente con LumiraDx 
divididos por N total
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La tabla siguiente muestra el número de sujetos positivos y negativos identificados correctamente 
por el dispositivo LumiraDx en comparación con la RT-PCR a lo largo de varios días desde la 
aparición de los síntomas (DSSO):

Rendimiento clínico

DSSO PCR 
acumulada 

+vo

LDx
+vo

CPP ICinf ICsup PCR 
acumulada 

-vo

LDx 
-vo

CPN ICinf ICsup

0 3 3 100,0 % 43,9 % 100,0 % 8 8 100,0 % 67,6 % 100,0 %

4 79 69 87,3 % 78,2 % 93,0 % 203 202 99,5 % 97,3 % 99,9 %

7 100 86 86,0 % 77,9 % 91,5 % 241 240 99,6 % 97,7 % 99,9 %

12 103 89 86,4 % 78,5 % 91,7 % 243 242 99,6 % 97,7 % 99,9 %

La tabla siguiente muestra los parámetros de rendimiento e intervalos de confianza del 95 %, 
calculados con el método de puntuación de Wilson para agrupamientos de los resultados 
siguientes.

Agrupamiento N CPP IC del 95 %

Ct (todos) 103 86,4 % [78,5 %, 91,7 %]

Ct < 35 (todos) 97 90,7 % [83,3 %, 95,0 %]

Ct < 34 (todos) 94 92,6 % [85,4 %, 96,3 %]

Ct < 33 (todos) 91 93,4 % [86,4 %, 96,9 %]

Ct < 30 (todos) 84 96,4 % [90.0 %, 98,8 %]

Ct < 25 (todos) 59 98,3 % [91,0 %, 99,7 %]

48



La siguiente tabla muestra el parámetro de rendimiento y los intervalos de confianza del 95 %, 
calculados con el método de puntuación de Wilson para los resultados de los sujetos anteriores, 
hasta 12 DSSO (incluido el día 12) utilizando un método de RT-PCR autorizado para uso de 
emergencia (EUA) como referencia.

RT-PCR IC del 95 % de la 
puntuación Wilson

LumiraDx 
SARS-CoV-2 

Ag Ultra

POS NEG Total Parámetro Estimación ICinf ICsup

POS 89 1 90 CPP 86,4 % 78,5 % 91,7 %

NEG 14 242 256 CPN 99,6 % 97,7 % 99,9 %

TOTAL 103 243 346 VPP 98,9 % 94,0 % 99,8 %

VPN 94,5 % 91,0 % 96,7 %

Prevalencia  29,8 % 25,2 % 34,8 %

CPT  
(% de concordancia) 95,7 % 93,0 % 97,4 %

Límite de detección - (sensibilidad analítica) con muestras nasales:

Los estudios de límite de detección (LD) determinaron la concentración detectable más baja de 
SARS-CoV-2 a la que el 95 % de todas las réplicas (positivos verdaderos) dieron un resultado positivo. 
El LD para el test LumiraDx SARS-CoV-2 Ag Ultra Pool se determinó usando diluciones limitantes de 
SARS-CoV-2 inactivado por ultravioleta (Zeptometrix 0810622UV). 0810622UV es una preparación 
de coronavirus 2 relacionado con SARS (SARS-CoV-2), aislado USA/NY-Wadsworth-33126-01/2020, 
inactivada por ultravioleta. El material se suministró congelado a una concentración de 
1,26 x 106 DICT50/mL.

Determinación del límite de detección:

Se llevó a cabo un estudio inicial de determinación del LD con diluciones seriadas 5 veces (seis 
diluciones en total) del virus inactivado por ultravioleta en matriz nasal humana negativa en pool a 
una concentración inicial de prueba de 1,6 x 103 DICT50/mL, procesadas para cada estudio como 
se describió anteriormente. Se añadió virus a un hisopo y se añadió matriz nasal humana negativa 
a cuatro hisopos y, a continuación, se extrajeron individualmente en el mismo tubo de tampón 
de extracción para imitar el test en pool. Estas diluciones se analizan por triplicado y a lo largo de 
3 números de lote de LumiraDx SARS-CoV-2 Ag Ultra Pool. Se eligió la concentración más baja a la 
que todas las réplicas (3 de las 3 réplicas) fueron positivas para la determinación del rango de LD. 
Esta fue de 1600 DICT50/mL.

Determinación del rango del límite de detección:

Utilizando la concentración de 1600 DICT50/mL, el LD se afinó aún más utilizando una serie de 
diluciones 2x (cinco diluciones en total) del virus inactivado por ultravioleta en una matriz nasal 
humana negativa en pool. Estas diluciones se analizaron por triplicado. La concentración más baja 
a la que todas las réplicas (3 de las 3 réplicas) fueron positivas se consideró como el LD tentativo 
para el test LumiraDx SARS-CoV-2 Ag Ultra Pool. Esta fue de 400 DICT50/mL.
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Confirmación del límite de detección:

El LD del test LumiraDx SARS-CoV-2 Ag Ultra Pool se confirmó después analizando 20 réplicas con 
concentraciones en el límite de detección tentativo. El LD final del test LumiraDx SARS-CoV-2 Ag 
Ultra Pool se determinó como la concentración más baja que producía la detección positiva de 
diecinueve (19) de las veinte (20) réplicas. Basándose en este análisis, el LD para las muestras de 
hisopos nasales se confirmó como 400 DICT50/mL.

Concentración del  
material inicial LD estimado N.º positivos/Total % positivos

1,26 x 106 DICT50/mL 400 DICT50/mL 19/20 95

Para la comparación, el test LumiraDx SARS-CoV-2 Ag Ultra se probó también usando el stock 
de virus inactivado por ultravioleta para comparar el LD. Los resultados de la siguiente tabla 
demuestran que ambas Tiras Reactivas tienen un LD de 400 DICT50/mL al usar este stock. Esto 
confirma que el test LumiraDx SARS CoV-2 Ag Ultra Pool tiene un LD equivalente al del test 
LumiraDx SARS CoV-2 Ag Ultra.

Estudios anteriores han demostrado que el test SARS-CoV-2 Ag Ultra presenta un LD comparable al 
test de 12 minutos SARS-CoV-2 Ag.

Test LumiraDx 
SARS-CoV-2 Ag Ultra 

(un solo hisopo)
Test SARS-CoV-2 Ag Ultra Pool

SARS-CoV-2 testado 
(DICT50/mL) utilizando 

Zeptometrix 0810622UV
Resultado del test Resultado del test

1600 3/3 positivos 3/3 positivos

800 3/3 positivos 3/3 positivos

400 20/20 positivos 19/20 positivos

200 0/3 positivos 0/3 positivos

100 0/3 positivos 0/3 positivos

50 0/3 positivos 0/3 positivos

Nota: Los niveles de DICT50/mL pueden variar entre lotes, preparaciones y diferentes materiales del 
stock utilizados. Se comparó el test LumiraDx SARS-CoV-2 Ag Ultra y el test SARS-CoV-2 Ag Ultra Pool 
con la misma preparación de material de stock al mismo tiempo para su trazabilidad y mostraron 
LD equivalentes.
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Estudios de interferencia endógena y exógena con 1 muestra nasal

Se llevó a cabo un estudio para demostrar que no hay reactividad cruzada ni interferencia de 
sustancias potencialmente interferentes que podrían estar presentes en las vías aéreas altas de 
sujetos sintomáticos (incluidos medicamentos de venta sin receta) con la detección de SARS-CoV-2 
con el test LumiraDx SARS-CoV-2 Ag Ultra. Cada sustancia se analizó por triplicado en ausencia 
o presencia de SARS-CoV-2 a 2-3 x LD. La concentración final de las sustancias evaluadas se 
documenta en la tabla siguiente. 

Tras la evaluación de riesgos, ninguna sustancia se consideró de más alto riesgo para repetir el 
análisis con 5 hisopos nasales.

Sustancia interferente Concentración Interferencia
(Sí/No)

Sangre (humana)* 4 % v/v No (3/3 negativas, 3/3 positivas)

HAMA* 44 ng/mL No (5/5 negativas, 5/5 positivas)

Mucina* 500 mg/dL No (3/3 negativas, 3/3 positivas)

Ácido acetilsalicílico** 3 mg/dL No (3/3 negativas, 3/3 positivas)

Afrin (oximetazolina)** 15 % v/v No (3/3 negativas, 3/3 positivas)

Biotina** 0,35 mg/dL No (3/3 negativas, 3/3 positivas)

Budesonida** 0,00063 mg/dL No (3/3 negativas, 3/3 positivas)

 Gotas nasales CVS 
(fenilefrina)**

15 % v/v No (3/3 negativas, 3/3 positivas)

 Spray nasal CVS 
(cromolina)**

15 % v/v No (3/3 negativas, 3/3 positivas)

 Dexametasona** 1,2 mg/dL No (3/3 negativas, 3/3 positivas)

 Dextrometorfano** 0,00156 mg/dL No (3/3 negativas, 3/3 positivas)

 Difenhidramina**  0,0774 mg/dL No (3/3 negativas, 3/3 positivas)

 Propionato de fluticasona**  0,000126 mg/dL No (3/3 negativas, 3/3 positivas)

 Medicamento homeopático 
(Alkalol)**

10 % v/v No (3/3 negativas, 3/3 positivas)

Mentol/benzocaina** 150 mg/dL No (3/3 negativas, 3/3 positivas)

Metanol** 5 % v/v No (3/3 negativas, 3/3 positivas)

Mupirocina** 10 mg/dL No (3/3 negativas, 3/3 positivas)

Naso GEL (NeilMed) 5 % v/v No (3/3 negativas, 3/3 positivas)

Salbutamol** 0,0045 mg/dL No (3/3 negativas, 3/3 positivas)

Spray fenólico para el dolor 
de garganta**

15 % v/v No (3/3 negativas, 3/3 positivas)

Tamiflú (oseltamivir fosfato)** 500 mg/dL No (3/3 negativas, 3/3 positivas)
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Tobramicina** 0,4 mg/dL No (3/3 negativas, 3/3 positivas)

Anticatarral Zicam** 5 % v/v No (3/3 negativas, 3/3 positivas)

* Sustancias endógenas
** Sustancias exógenas

Estudios de reactividad cruzada (especificidad analítica) y de interferencia microbiana con 
1 muestra nasal

La reactividad cruzada y la interferencia del test LumiraDx SARS-CoV-2 Ag Ultra se evaluaron 
analizando un grupo de patógenos relacionados, agentes patológicos con alta prevalencia, 
y flora patógena o normal, incluidos varios microorganismos, virus y una matriz negativa, que es 
posible que se encuentren presentes en las muestras clínicas, y que podrían causar una reacción 
cruzada o interferir con el test LumiraDx SARS-CoV-2 Ag Ultra Pool. Cada microorganismo y virus se 
analizó en ausencia o presencia de SARS-CoV-2 inactivado por calor a 2-3 x LD; los resultados se 
muestran a continuación.

Microorganismo Origen Concentración Reactividad 
cruzada (Sí/No)

Interferencia 
(Sí/No)

Adenovirus  
(p. ej., de tipo 1) Zeptometrix 1 x 105 UFP/mL No

(3/3 negativos)
No

(3/3 positivos)

Adenovirus  
(p. ej., de tipo 5)

LGC 
Limited 1 x 105 UFP/mL No

(3/3 negativos)
No

(3/3 positivos)

Adenovirus  
(p. ej., de tipo 7) Zeptometrix 1 x 105 UFP/mL No

(3/3 negativos)
No

(3/3 positivos)

Acinetobacter 
Baumannii

LGC 
Limited 1 x 106 UFC/mL No

(3/3 negativos)
No

(3/3 positivos)

Bordetella pertussis Zeptometrix 1 x 106 UFC/mL No
(3/3 negativos)

No
(3/3 positivos)

Burkholderia cepacia Zeptometrix 1 x 106 UFC/mL No
(3/3 negativos)

No
(3/3 positivos)

Candida albicans Zeptometrix 1 x 106 UFC/mL No
(3/3 negativos)

No
(3/3 positivos)

Chlamydia 
pneumoniae Zeptometrix 1 x 106 UFC/mL No

(3/3 negativos)
No

(3/3 positivos)

Citomegalovirus Zeptometrix 1 x 105 UFP/mL No 
(3/3 negativos)

No
(3/3 positivos)

Enterovirus (EV70) Zeptometrix 1 x 105 UFP/mL No 
(3/3 negativos)

No
(3/3 positivos)

Eikenella corrodens Zeptometrix 1 x 106 UFC/mL No 
(3/3 negativos)

No
(3/3 positivos)

Escherichia.coli Zeptometrix 1 x 106 UFC/mL No 
(3/3 negativos)

No
(3/3 positivos)

Virus de Epstein Barr Zeptometrix 1 x 105 
copias/mL

No 
(3/3 negativos)

No
(3/3 positivos)
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Microorganismo Origen Concentración Reactividad 
cruzada (Sí/No)

Interferencia 
(Sí/No)

Haemophilus 
influenzae Zeptometrix 1 x 106 UFC/mL No 

(3/3 negativos)
No

(3/3 positivos)

Haemophilus 
parainfluenzae Zeptometrix 1 x 106 UFC/mL No 

(3/3 negativos)
No

(3/3 positivos)

Virus del herpes simple LGC 
Limited 1 x 105 UFP/mL No 

(3/3 negativos)
No

(3/3 positivos)

Coronavirus humano 
229E Zeptometrix 1 x 105 UFP/mL No 

(3/3 negativos)
No

(3/3 positivos)

Coronavirus humano 
NL63 Zeptometrix 1 x 105 UFP/mL No 

(3/3 negativos)
No

(3/3 positivos)

Coronavirus humano 
OC43 Zeptometrix 1 x 105 UFP/mL No 

(3/3 negativos)
No

(3/3 positivos)

Echovirus  
humano 3

LGC 
Limited 1 x 105 UFP/mL No 

(3/3 negativos)
No

(3/3 positivos)

Metaneumovirus 
humano Zeptometrix 1 x 105 UFP/mL No 

(3/3 negativos)
No

(3/3 positivos)

Virus de gripe H1N1 
Brisbane Zeptometrix 1 x 105 UFP/mL No 

(3/3 negativos)
No

(3/3 positivos)

Virus de gripe B 
(Victoria/2/87) Zeptometrix 1 x 105 UFP/mL No 

(3/3 negativos)
No

(3/3 positivos)

Legionella 
pneumophila Zeptometrix 1 x 106 UFC/mL No 

(3/3 negativos)
No

(3/3 positivos)

Lactobacilus 
acidophilus Zeptometrix 1 x 106 UFC/mL No 

(3/3 negativos)
No

(3/3 positivos)

Sarampión Zeptometrix 1 x 105 UFP/mL No 
(3/3 negativos)

No
(3/3 positivos)

Coronavirus MERS Helvetica 
Care Sarl 1 x 105 UFP/mL No

(3/3 negativos)
No

(3/3 positivos)

Moraxella Catarrhalis Zeptometrix 1 x 106 UFC/mL No
(3/3 negativos)

No
(3/3 positivos)

Mycobacterium 
tuberculosis Zeptometrix 1 x 106 UFC/mL No

(3/3 negativos)
No

(3/3 positivos)

Mycoplasma 
pneumoniae Zeptometrix 1 x 106 UFC/mL No

(3/3 negativos)
No

(3/3 positivos)

Nocardia asteroides Zeptometrix 1 x 106 UFC/mL No
(3/3 negativos)

No
(3/3 positivos)

Virus paragripal tipo 1 Zeptometrix 1 x 105 UFP/mL No
(3/3 negativos)

No
(3/3 positivos)

Virus paragripal tipo 2 Zeptometrix 1 x 105 UFP/mL No
(3/3 negativos)

No
(3/3 positivos)

Virus paragripal tipo 3 Zeptometrix 1 x 105 UFP/mL No
(3/3 negativos)

No
(3/3 positivos)
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Microorganismo Origen Concentración Reactividad 
cruzada (Sí/No)

Interferencia 
(Sí/No)

Virus paragripal tipo 4a Zeptometrix 1 x 105 UFP/mL No
(3/3 negativos)

No
(3/3 positivos)

Pneumocystis jirovecii Zeptometrix 1 x 106 UFC/mL No
(3/3 negativos)

No
(3/3 positivos)

Lavados nasales 
humanos en pool

Donantes 
internos 14 % v/v No

(3/3 negativos)
No

(3/3 positivos)

Proteus mirabilis Zeptometrix 1 x 106 UFC/mL No
(3/3 negativos)

No
(3/3 positivos)

Proteus Vulgaris Zeptometrix 1 x 106 UFC/mL No
(3/3 negativos)

No
(3/3 positivos)

Pseudomonas 
aeruginosa Zeptometrix 1 x 106 UFC/mL No

(3/3 negativos)
No

(3/3 positivos)

Virus respiratorio 
sincitial (tipo A)

LGC 
Limited 1 x 105 UFP/mL No

(3/3 negativos)
No

(3/3 positivos)

Virus respiratorio 
sincitial (tipo B)

LGC 
Limited 1 x 105 UFP/mL No

(3/3 negativos)
No

(3/3 positivos)

Rinovirus  
(p. ej., de tipo 1A) Zeptometrix 1 x 105 UFP/mL No

(3/3 negativos)
No

(3/3 positivos)

Rinovirus  
(p. ej., de tipo 2A) Zeptometrix 1 x 105 UFP/mL No

(3/3 negativos)
No

(3/3 positivos)

Parotitis Zeptometrix 1 x 105 UFP/mL No
(3/3 negativos)

No
(3/3 positivos)

Serratia marcescens Zeptometrix 1 x 106 UFC/mL No
(3/3 negativos)

No
(3/3 positivos)

Staphylococcus 
aureus Zeptometrix 1 x 106 UFC/mL No

(3/3 negativos)
No

(3/3 positivos)

Staphylococcus 
epidermis Zeptometrix 1 x 106 UFC/mL No

(3/3 negativos)
No

(3/3 positivos)

Streptococcus  
mitis Zeptometrix 1 x 106 UFC/mL No

(3/3 negativos)
No

(3/3 positivos)

Streptococcus  
mutans Zeptometrix 1 x 106 UFC/mL No

(3/3 negativos)
No

(3/3 positivos)

Streptococcus 
pneumoniae Zeptometrix 1 x 106 UFC/mL No

(3/3 negativos)
No

(3/3 positivos)

Streptococcus 
pyogenes Zeptometrix 1 x 106 UFC/mL No

(3/3 negativos)
No

(3/3 positivos)

Streptococcus 
salivarius Zeptometrix 1 x 106 UFC/mL No

(3/3 negativos)
No

(3/3 positivos)

Streptococcus  
oralis Zeptometrix 1 x 106 UFC/mL No

(3/3 negativos)
No

(3/3 positivos)

Virus de la  
varicela-zóster Zeptometrix 1 x 105 UFP/mL No

(3/3 negativos)
No

(3/3 positivos)
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Para calcular la probabilidad de reactividad cruzada con SARS-CoV-2 de microorganismos que no 
estaban disponibles para las pruebas en húmedo, se utilizó un análisis in silico con la herramienta 
BLAST (Basic Local Alignment Search Tool) gestionada por el National Center for Biotechnology 
Information (NCBI) para evaluar el grado de homología en las secuencias de proteínas. 

• Para el coronavirus humano HKU1, existe homología entre la proteína de la nucleocápside 
de SARS-CoV-2 y la del coronavirus humano HKU1. Los resultados de BLAST mostraron 30 ID 
de secuencias con homología, todas ellas de proteínas de la nucleocápside. La ID de 
secuencia AGW27840.1 mostró la mayor puntuación de alineación y una homología del 
39,1 % con el 76 % de las secuencias; esto es relativamente bajo, pero no permite descartar 
por completo la reactividad cruzada.

• Para el coronavirus SARS existe una homología elevada entre la proteína de la 
nucleocápside de SARS-CoV-2 y la del coronavirus SARS. Los resultados de BLAST mostraron 
68 ID de secuencias con homología, la mayoría de proteínas de la nucleocápside. La ID 
de secuencia AAR87518.1 mostró la mayor puntuación de alineación con un aislado de un 
paciente humano y una homología del 90,76 % con el 100 % de la secuencia. Este valor es 
elevado y la reactividad cruzada es probable.

Estudios de reactividad cruzada (especificidad analítica) y de interferencia microbiana con 
5 muestras nasales

La reactividad cruzada y la interferencia del test LumiraDx SARS-CoV-2 Ag Ultra Pool se evaluaron 
analizando un grupo de patógenos de más alto riesgo, que es probable que se encuentren 
presentes en las muestras clínicas, y que podrían causar una reacción cruzada o interferir con 
el test LumiraDx SARS-CoV-2 Ag Ultra Pool. Se analizó la concentración de prueba de cada 
microorganismo o virus en ausencia o en presencia de SARS-CoV-2 inactivado por calor a 2-3 x LD 
(mediante la extracción de un hisopo positivo y cuatro hisopos negativos en un único vial de 
tampón de extracción Tauns). Los resultados se muestran a continuación.

Microorganismo Origen Concentración Reactividad 
cruzada (Sí/No)

Interferencia 
(Sí/No)

Burkholderia 
cepacia Zeptometrix 1 x 106 UFC/mL No 

(3/3 negativos)
No 

(3/3 positivos)

Chlamydia 
pneumoniae

LGC Limited/ 
ATCC 1 x 106 UFC/mL No 

(3/3 negativos)
No 

(3/3 positivos)

Citomegalovirus Zeptometrix 1 x 105 UFP/mL No 
(3/3 negativos)

No 
(3/3 positivos)

Haemophilus 
parainfluenzae Zeptometrix 1 x 106 UFC/mL No 

(3/3 negativos)
No 

(3/3 positivos)

Echovirus  
humano 3

LGC Limited/ 
ATCC 1 x 105 UFP/mL No 

(3/3 negativos)
No 

(3/3 positivos)

Metaneumovirus 
humano 3* Zeptometrix 8138 PFU/mL No 

(3/3 negativos)
No 

(3/3 positivos)

Legionella 
pneumophilia Zeptometrix 1 x 106 UFC/mL No 

(3/3 negativos)
No 

(3/3 positivos)

Virus de la  
varicela-zóster Zeptometrix 1 x 106 UFC/mL No 

(3/3 negativos)
No 

(3/3 positivos)

Mycobacterium 
tuberculosis Zeptometrix 1 x 106 UFC/mL No 

(3/3 negativos)
No 

(3/3 positivos)

*Para el metapneumovirus humano, la concentración de la solución concentrada fue inferior o 
igual a la concentración recomendada para el test. En este caso, solo fue posible analizarlo a la 
concentración de dicha solución.
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Efecto gancho con dosis altas con 5 muestras nasales

Los estudios de efecto gancho con dosis altas determinan el nivel al que pueden observarse 
resultados falsos negativos cuando la diana está presente en concentraciones muy altas en una 
muestra analizada. Para determinar si el test LumiraDx SARS-CoV-2 Ag Ultra Pool sufre de efecto 
gancho con dosis altas, se analizaron concentraciones crecientes del virus SARS CoV-2 inactivado 
por ultravioleta (Zeptometrix 0810622UV) hasta una concentración de 6,3 x 105 DICT50/mL. En este 
estudio, se añadió el material inicial a un volumen de matriz nasal humana en pool obtenida de 
donantes sanos y confirmada como negativa para SARS-CoV-2. En cada dilución, se añadieron 
50 µL de muestra a los hisopos y estos se procesaron para realizar el test LumiraDx SARS-CoV-2 Ag 
Ultra Pool según el prospecto, utilizando el procedimiento adecuado para muestras de hisopos 
nasales de pacientes. 

No se apreció afectación al rendimiento del test o efecto gancho de dosis alta hasta una 
concentración de 6,3 x 105 DICT50/mL de SARS-CoV-2.

Dilución del test Concentración (DICT50/mL)

1 0

2 4921,88

3 9843,75

4 19687,5

5 39375

6 78750

7 157500

8 315000

9 630000

Variantes preocupantes

LumiraDx monitoriza activamente nuevas mutaciones en el genoma vírico del SARS-CoV-2 a 
medida que aparecen. La reactividad del test LumiraDx SARS-CoV-2 Ag Ultra Pool se evaluará 
con respecto a todas las variantes preocupantes a medida que aparezcan. Los resultados 
actualizados de este programa de realización de tests pueden encontrarse en nuestro boletín 
técnico de variantes del SARS-CoV-2, en nuestro sitio web lumiradx.com.

Referencias:

1. Organización Mundial de la Salud www.who.int

2. Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades www.cdc.gov

3. La Scola B., Le Bideau M., Andreani J., Hoang V.T., Grimaldier C., Colson P. Viral RNA load as 
determined by cell culture as a management tool for discharge of SARS-CoV-2 patients from 
infectious disease wards. Eur J Clin Microbiol Infect Dis. 2020:39(6): 1059-1061
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Glosario de símbolos

Símbolo Significado

Limitación de temperatura

Fabricante

Producto sanitario para diagnóstico in vitro

Número de catálogo

Número de lote

Fecha de caducidad: indica la fecha a partir de la cual ya no se puede 
utilizar el material de diagnóstico in vitro/Control de Calidad no abierto

Consulte las instrucciones de uso

No reutilizar

Para pruebas en el punto de atención

Importador 

«Marca CE». Este producto cumple los requisitos de la Directiva Europea 
98/79/CE sobre productos sanitarios para diagnóstico in vitro.

Indica la presencia del lector/etiqueta de identificación de 
radiofrecuencia (RFID).

Indica el número total de pruebas in vitro que se pueden realizar con el 
producto sanitario para diagnóstico in vitro.

Indica un portador que contiene la información de identificador único de 
producto.

Indica el representante autorizado en la Comunidad Europea/Unión 
Europea.
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Atención al cliente de LumiraDx: 

Para cualquier consulta sobre el producto, póngase en contacto con el servicio de atención 
al cliente de LumiraDx en Info.es@lumiradx.com o consulte los datos de contacto telefónico en 
lumiradx.com.

Todos los resultados adversos acontecidos con el uso de este producto o los problemas de calidad 
también deben notificarse a Atención al cliente de LumiraDx por correo electrónico:  
Info.es@lumiradx.com o en lumiradx.com.

Si durante el uso o a causa del uso del dispositivo ocurre un incidente grave, notifíquelo a su 
fabricante o representante autorizado y a su autoridad nacional.

Política de devolución:

Si hubiera algún problema con las Tiras Reactivas del test LumiraDx SARS-CoV-2 Ag Ultra Pool, se 
le podría pedir que las devuelva. Antes de devolver tests, obtenga un número de autorización 
de devolución de atención al cliente de LumiraDx. Este número de autorización de devolución 
debe figurar en la caja de envío utilizada para la devolución. Para las devoluciones ordinarias 
realizadas después de la adquisición, póngase en contacto con el servicio de atención al cliente 
de LumiraDx para conocer los términos y condiciones.

Garantía limitada

Tiras Reactivas LumiraDx SARS-CoV-2 Ag Ultra Pool – Según su vida útil.

Las tiras no utilizadas deben almacenarse en las condiciones de almacenamiento requeridas 
indicadas en este prospecto, y pueden utilizarse solamente hasta la fecha de caducidad 
impresa en la bolsa de la Tira Reactiva y en la caja de Tiras Reactivas. Para el período de 
garantía aplicable, LumiraDx garantiza que cada producto (i) será de buena calidad y estará 
libre de defectos en materiales, (ii) funcionará de acuerdo con las especificaciones materiales 
a las que se hace referencia en el prospecto y (iii) estará aprobado por las agencias públicas 
correspondientes para la venta de los productos para su uso previsto (la «garantía limitada»). Si 
el producto no cumple los requisitos de la garantía limitada, el único recurso del cliente será la 
reparación o sustitución por parte de LumiraDx, y a criterio de LumiraDx, de las Tiras Reactivas. 
Salvo para la garantía limitada indicada en este apartado, LumiraDx renuncia a todas y cada 
una de las garantías, expresas o implícitas, incluidas de manera no exhaustiva las garantías de 
comerciabilidad, idoneidad para un fin determinado e inexistencia de infracción con respecto 
al producto. La máxima responsabilidad de LumiraDx ante cualquier reclamación de un cliente 
no superará el precio neto del producto abonado por el cliente. Ninguna de las partes será 
responsable frente a la otra de daños especiales, incidentales o consecuenciales, incluidas, de 
manera no exhaustiva, las pérdidas comerciales, de datos o de ingresos o lucro cesante, aunque 
una de las partes reciba aviso previo de la posibilidad de tales daños. La anterior garantía limitada 
no será de aplicación si el cliente ha sometido el test LumiraDx SARS-CoV-2 Ag Pool a abuso físico, 
mal uso, uso anormal, uso incoherente con el manual del usuario o el prospecto de la LumiraDx 
Platform, fraude, manipulación, tensión física excesiva, negligencia o accidentes. Cualquier 
reclamación de garantía por parte del cliente al amparo de la garantía limitada se realizará por 
escrito dentro del período de garantía limitada aplicable.

Propiedad intelectual:

El LumiraDx Instrument, las Tiras Reactivas y toda la documentación de LumiraDx proporcionada 
(los «Productos») están protegidos por la ley. La propiedad intelectual de los productos LumiraDx 
permanece en poder de LumiraDx. Dispone de los detalles pertinentes sobre la propiedad 
intelectual de estos productos en lumiradx.com/IP.
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Avisos legales:

Copyright © 2022 LumiraDx UK y filiales. Todos los derechos reservados. LumiraDx y el logotipo de la 
llama son marcas comerciales protegidas de LumiraDx International LTD. Para obtener información 
completa sobre estos y otros registros de LumiraDx, visite lumiradx.com/IP. Todas las demás marcas 
comerciales pertenecen a sus respectivos propietarios.

Información del fabricante:

LumiraDx AB, Västra Vägen 5A,
16961 Solna, Suecia

LumiraDx UK Ltd 
Dumyat Business Park, Alloa
FK10 2PB, Reino Unido 
Número de registro: 09206123

La marca CE se aplica únicamente 
al LumiraDx Instrument, las Tiras 
Reactivas, los Controles de Calidad y 
el Connect Hub

SPEC-35989 R1 ART-02767 R1 Fecha de revisión 2022/09
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Apenas para utilização profissional
Apenas para utilização em diagnóstico in vitro

SPEC-35989 R1 ART-02767 R1 Data de Rev. 2022/09

Designação do Produto Descrição do produto
 

LumiraDx SARS-CoV-2 Ag Ultra Pool EN, FR, DE, IT, NL, ES
Tiras de Teste L016000701048 48

LumiraDx SARS-CoV-2 Ag Ultra Pool EN/NO/FI/DA/SE
Tiras de Teste L016000702048 48

LumiraDx SARS-CoV-2 Ag Ultra Pool EN/ES/PT-EU/PT-BR
Tiras de Teste L016000704048 48

LumiraDx SARS-CoV-2 Ag Ultra Pool EN/TR/GR/FR/árabe
Tiras de Teste L016000705048 48

LumiraDx SARS-CoV-2 Ag Ultra Pool EN/ID/VN/KR/TH
Tiras de Teste L016000706048 48

LumiraDx SARS-CoV-2 Ag Ultra Pool EN/CZ/RO/PL/HU/BG
Tiras de Teste L016000708048 48

SARS-CoV-2 Ag Ultra Pool



PORTUGUÊS

LumiraDx SARS-CoV-2 Ag Ultra Pool

As Tiras de Teste LumiraDx Ultra Pool para o antigénio (Ag) do CoV-2 da síndrome respiratória 
aguda (SARS) grave (doravante designadas por Tiras de Teste) destinam-se a ser utilizadas com 
a LumiraDx Platform. A LumiraDx Platform é um sistema de cuidados descentralizados (“point 
of care”) para utilização profissional, que é utilizado para testes de diagnóstico in vitro. Consiste 
num LumiraDx Instrument portátil e numa Tira de Teste LumiraDx para o teste necessário. Este teste 
destina-se à UTILIZAÇÃO EXCLUSIVA POR PROFISSIONAIS DE SAÚDE e permite que os utilizadores 
realizem testes utilizando um pequeno volume de amostra e visualizem os resultados rapidamente 
no ecrã tátil do Instrument. 

Utilização prevista: 

O LumiraDx SARS-CoV-2 Ag Ultra Pool Test é um ensaio de imunofluorescência microfluídico 
rápido automatizado para utilização com a LumiraDx Platform concebido para deteção 
qualitativa do antigénio da proteína da nucleocápside do SARS-CoV-2 em 1 a 5 amostras 
individuais provenientes de amostras de exsudado nasal colhidas pelos próprios utentes sob 
supervisão profissional ou de amostras de exsudado nasal colhidas por profissionais que foram 
depois agrupadas para o teste. As amostras devem ser colhidas de 1 a 5 indivíduos com suspeita 
de infeção por COVID-19 nos primeiros doze dias após o início dos sintomas ou de indivíduos 
assintomáticos.

Os resultados positivos indicam a presença de antigénios virais a partir de vírus infeciosos em 
uma das amostras agrupadas, no entanto, para determinar o estado da infeção, é necessário 
estabelecer uma correlação clínica com a história clínica de cada indivíduo e outras informações 
de diagnóstico. Se o grupo for positivo, então, cada indivíduo deve ser novamente testado em 
separado e com uma amostra individual recém-colhida antes da apresentação de um resultado.

Os resultados negativos não excluem a infeção por SARS-CoV-2 e devem ser considerados no 
contexto de exposições recentes de um indivíduo, a sua história clínica, a presença de sinais 
clínicos e sintomas consistentes com a COVID-19.

Os resultados não devem ser utilizados como a única base de tratamento ou de decisões sobre o 
controlo do caso, incluindo decisões de controlo da infeção. 

O LumiraDx SARS-CoV-2 Ag Ultra Pool Test destina-se a ser utilizado por indivíduos com formação 
em utilização descentralizada (“point of care”) e proficientes na execução de testes com a 
LumiraDx Platform.

Cuidado: Para utilização em diagnóstico in vitro.

Apenas para utilização profissional
Apenas para utilização em diagnóstico in vitro

SPEC-35989 R1 ART-02767 R1 Data de Rev. 2022/09

SARS-CoV-2 Ag Ultra Pool
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Antes de iniciar o teste, se for a primeira vez que está a utilizar o LumiraDx 
Instrument e a LumiraDx Platform, tem de ler o Manual de Utilizador da 
LumiraDx Platform e este folheto informativo na íntegra. Adicionalmente, 
assista, por favor, ao vídeo de formação da LumiraDx Platform disponível em 
lumiradx.com.

Resumo e explicação do teste: 

A Organização Mundial da Saúde (OMS) designou a doença causada pelo vírus SARS-CoV-2 como 
coronavírus 2019 ou COVID-191. Os sintomas mais frequentes da COVID-19 são febre, cansaço 
e tosse seca. Alguns doentes podem ter dores, congestão nasal, cefaleias, conjuntivite, dor de 
garganta, diarreia, perda de paladar ou olfato, erupção cutânea ou descoloração dos dedos das 
mãos ou dos pés. Estes sintomas são, habitualmente, ligeiros e têm início gradual. Algumas pessoas 
ficam infetadas, mas não desenvolvem quaisquer sintomas e não se sentem mal. A doença pode, 
no entanto, desenvolver-se rapidamente e ter elevada morbilidade em determinadas populações, 
sobretudo as populações com problemas de saúde subjacentes. A doença pode transmitir-se de 
uma pessoa para a outra através de pequenas gotículas provenientes do nariz ou da boca, que se 
disseminam quando uma pessoa com COVID-19 tosse ou exala. A maioria das estimativas para o 
período de incubação da COVID-19 varia entre 2 e 14 dias2. 

A utilização de um LumiraDx SARS-CoV-2 Ag Ultra Pool Test permitirá ao médico verificar 
rapidamente a existência de infeção num grupo de 1 a 5 doentes, começar o tratamento 
adequado e iniciar as medidas de isolamento que ajudam a prevenir a disseminação da infeção.

Princípio do ensaio: 

O LumiraDx SARS-CoV-2 Ag Ultra Pool Test é um dispositivo de ensaio de imunofluorescência 
concebido para detetar a presença do antigénio da proteína da nucleocápside do SARS-CoV-2 a 
partir de amostras de exsudado nasal obtidas por zaragatoa. A Tira de Teste é de utilização única.

O LumiraDx SARS-CoV-2 Ag Ultra Pool Test é efetuado através da colheita de amostras de 
exsudado nasal por zaragatoa de até cinco indivíduos e pela combinação num grupo, com 
eluição sequencial de cada amostra individual, num único frasco que contém tampão de 
extração. Uma gota desta amostra é, depois, adicionada à porta de amostra existente na parte 
inferior da tira de teste. O LumiraDx Instrument está programado para efetuar O Protocolo de 
Testes Agrupados quando a amostra tiver reagido com os reagentes. A análise baseia-se na 
quantidade de fluorescência que o Instrument deteta na zona de medição da Tira de Teste. A 
concentração do analito na amostra é diretamente proporcional à fluorescência detetada. Os 
resultados são apresentados no ecrã tátil do Instrument dentro de 5 minutos após a adição da 
amostra agrupada. Se o grupo for positivo, então, cada indivíduo deve ser novamente testado 
em separado e com uma amostra individual recém-colhida. Se o grupo for negativo, então, cada 
amostra constituinte é apresentada como negativa. 

Materiais fornecidos:

• Tiras de Teste LumiraDx embaladas individualmente em bolsas de película metalizada 
seladas com exsicante.

• Folheto informativo do teste LumiraDx

• Etiqueta RFID (Radio frequency ID) conservada no interior da embalagem da Tira de Teste

• Frascos de tampão de extração

• Tampas doseadoras
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Materiais necessários mas não fornecidos:

• LumiraDx Instrument

• Instruções de Consulta Rápida do LumiraDx SARS-CoV-2 Ag Ultra Pool

• Controlos de Qualidade LumiraDx SARS-CoV-2 Ag (tal como exigido, para satisfazer a 
conformidade local e organizacional)

• LumiraDx Connect, se houver necessidade de conectividade (consulte o Manual do 
Utilizador do LumiraDx Connect) 

• Equipamento padrão de colheita de exsudado nasal por zaragatoa. Visite lumiradx.com 
para obter informação sobre as zaragatoas que foram validadas para utilização com o 
LumiraDx SARS-CoV-2 Ag Ultra Pool Test.

Avisos e precauções:

• Apenas para utilização em diagnóstico in vitro

• Não abra a Tira de Teste até estar pronta para uso imediato.

• Elimine e não utilize quaisquer Tiras de Teste ou outros materiais danificados ou que 
tenham caído.

• Para evitar a contaminação da amostra, evite tocar na cabeça de amostragem da 
zaragatoa, antes e depois da colheita da amostra.

• O teste não pode ser interpretado visualmente; tem de se utilizar o LumiraDx Instrument 
para gerar os resultados.

• Não utilize os componentes do kit para além do prazo de validade

• Não reutilize quaisquer componentes do kit. 

• As amostras têm de ser processadas tal como indicado nas secções Extração da 
amostra e Realizar um teste deste folheto informativo. A falha no seguimento das 
instruções de utilização pode originar resultados imprecisos. 

• Todos os componentes deste kit devem ser eliminados como resíduos com risco 
biológico de acordo com os regulamentos e procedimentos locais.

• Adote as precauções normais necessárias para manuseamento de todos os reagentes 
laboratoriais. Use vestuário de proteção, como batas laboratoriais, luvas descartáveis e 
proteção ocular aquando da colheita e avaliação de amostras.

• Ao trabalhar com amostras de doentes para deteção de SARS-CoV-2, deve sempre 
seguir técnicas de segurança laboratorial adequadas. As zaragatoas de doentes, 
as Tiras de Teste usadas e os frascos de tampão de extração usados podem ser 
potencialmente infeciosos. O laboratório deve estabelecer métodos de manuseamento 
e eliminação adequados de acordo com os regulamentos e procedimentos locais.

• Para mais informações relativamente à segurança, manuseamento e eliminação dos 
componentes no interior deste kit, consulte o Ficheiro de Dados de Segurança (SDS) 
localizado em lumiraDx.com

Armazenamento do kit de teste:

Armazene as Tiras de Teste na sua embalagem original. As Tiras de Teste podem ser 
armazenadas a temperaturas entre 2 °C e 30 °C (36 °F e 86 °F). Evite o congelamento ou o 
armazenamento em qualquer zona que possa exceder os 30 °C. Quando armazenadas de 
forma adequada, as Tiras de Teste podem ser utilizadas até ao prazo de validade indicado na 
bolsa de alumínio da Tira de Teste e da embalagem das Tiras de Teste. Elimine as Tiras de Teste 
cujo prazo de validade tenha expirado.
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Manuseamento das Tiras de Teste:

Quando estiver pronto para realizar um teste, abra a embalagem das Tiras de Teste, retire uma 
Tira de Teste e remova-a da bolsa de película metalizada. Segure a Tira de Teste, agarrando 
na extremidade com a etiqueta azul virada para cima. Não toque na zona de aplicação da 
amostra da Tira de Teste. Não dobre nem vinque a Tira de Teste. Não toque nos contactos 
da Tira de Teste. Após ter removido a Tira de Teste da bolsa de alumínio, deverá ser utilizada 
imediatamente. Não utilize a Tira de Teste se existirem sinais visíveis de danos da bolsa de 
alumínio, tais como rasgões ou furos. 

Material de amostra:

As seguintes amostras podem ser utilizadas com o LumiraDx SARS-CoV-2 Ag Ultra Pool Test: 

• Amostra de Exsudado Nasal Anterior (NS)

O dispositivo de teste contém:

• Anticorpos monoclonais de coelho e ratinho

• Partículas de látex fluorescentes

• Partículas magnéticas

• Tampão e agentes de estabilização

Preparar o Instrument para realizar um teste:

Para ligar o Instrument, prima o botão de alimentação existente na parte traseira. Ouvirá o 
Instrument a ligar e o ecrã ficará de cor preta, vazio, durante vários segundos antes do arranque. 
Se a luminosidade do ecrã tiver diminuído, toque no ecrã tátil para “acordar” o Instrument. 
Verifique se “Teste agrupado” está disponível no ecrã principal do Instrument. Se não estiver, ative 
“Teste agrupado” no menu de definições do Instrument.

Se estiver a realizar o SARS-CoV-2 Ag Ultra Pool Test com 2 a 5 doentes, selecione “Teste agrupado” 
no ecrã principal do Platform. Se estiver a realizar o SARS-CoV-2 Ag Ultra Pool Test com 1 doente, 
selecione “Teste do doente” no ecrã principal do Platform. Não insira a Tira de Teste até que lhe 
seja indicado.

Consulte a secção Realizar um teste neste folheto informativo para obter informações sobre como 
testar uma amostra. As Instruções de Consulta Rápida do LumiraDx SARS-CoV-2 Ag Ultra Pool 
Test fornecem um procedimento passo a passo ilustrado sobre como realizar um teste. Utilize a 
LumiraDx Platform a uma temperatura ambiente entre 15 °C e 30 °C (59 °F e 86 °F), e 10%–75% de 
humidade relativa.

O Instrument fornece a indicação de que o ficheiro de calibração de lote deve ser instalado 
sempre que for inserido um novo lote de Tira de Teste pela primeira vez. Depois de instalado, o 
Instrument terá todas as informações necessárias para processar o teste e quaisquer futuros testes 
do mesmo lote de Tiras de Teste.

Instalação do ficheiro de calibração de lote:

Os ficheiros de calibração de lote são necessários para fornecer ao Instrument as informações 
necessárias para efetuar os testes de diagnóstico. Isto só precisa de ser realizado uma vez para 
cada lote de Tira de Teste. O Instrument fornecerá a indicação de que o ficheiro de calibração de 
lote deve ser instalado sempre que for inserido um novo lote de Tira de Teste.
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Leitor de códigos de tiras RFID

Localize o símbolo  no Instrument.

O Instrument irá emitir um som e apresentar uma 
mensagem de confirmação.

Instalação
Toque com a parte traseira da 
caixa de cartão da Tira de Teste no 

símbolo  para instalar.

Quando indicado no ecrã tátil, abra a bolsa de película metalizada imediatamente antes da 
utilização e insira a Tira de Teste LumiraDx no LumiraDx Instrument. O Instrument irá indicar quando 
está pronto para a aplicação da amostra.

Os resultados do LumiraDx SARS-CoV-2 Ag Ultra Pool Test devem ser avaliados por um profissional 
de saúde no contexto de todos os dados clínicos e laboratoriais disponíveis.

Instruções para colheita de amostras:

Ao colher qualquer tipo de amostra, siga as precauções e diretrizes universais de colheita de 
acordo com a sua organização. Para colheita de amostras por zaragatoa nasal, siga as diretrizes 
de colheita de amostras por zaragatoa adequadas e as recomendações do fabricante das 
zaragatoas. Os utilizadores devem ter formação em procedimentos adequados de colheita e 
manuseamento de amostras. 

Os passos que se seguem aplicam-se à colheita de exsudados nasais por zaragatoa. Consulte o 
“Boletim técnico do LumiraDx SARS-CoV-2 Ag — zaragatoas”, disponível em Lumiradx.com, para 
obter informação sobre as zaragatoas recomendadas para utilização com o LumiraDx SARS-
CoV-2 Ag Ultra Pool Test.
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Colheita de amostra de exsudado nasal anterior:

As amostras individuais devem ser colhidas e colocadas separadamente em tubos secos, limpos 
e estéreis.

70°

1. Incline a cabeça do doente para trás 70°.

2. É necessário colher uma amostra de cada narina, 
sendo o procedimento realizado com a mesma 
zaragatoa. Retirar a zaragatoa estéril da respetiva 
bolsa. Segure na zaragatoa pela haste, enquanto 
a roda suavemente, e insira-a na primeira narina 
menos de 2,5 cm, aproximadamente, até sentir 
resistência nos cornetos nasais. (Os cornetos são as 
pequenas estruturas dentro do nariz.)

3. Rode a zaragatoa várias vezes contra a parede 
nasal. Retire a zaragatoa e repita este processo na 
segunda narina, utilizando a mesma zaragatoa. 
Coloque a zaragatoa num tubo seco, limpo e estéril 
ou processe a zaragatoa diretamente no frasco do 
tampão de extração de acordo com as instruções 
de extração de amostra para amostras agrupadas 
descritas abaixo.

Após colher a amostra de exsudado do doente, processe a zaragatoa no frasco de extração 
logo que possível ou coloque-a num tubo estéril, limpo e seco, até 1 hora antes de a processar 
no tampão de extração. Após a colheita da amostra, não volte a colocar a zaragatoa na 
respetiva embalagem.

Agrupamento de amostras para os testes SARS-CoV-2 Ag Ultra Pool:

Podem ser testados com o SARS-CoV-2 Ag Ultra Pool Test grupos de 1 a 5 amostras de zaragatoa.

Processe as amostras agrupadas tal como descrito nas instruções abaixo para extração de 
amostras agrupadas.
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Instruções de extração da amostra de amostras agrupadas: 

É possível eluir 1 a 5 zaragatoas individuais num único frasco de tampão de extração.

ou ou
1. Retire o selo ou a tampa de enroscar 

azul da parte de cima do frasco de 
extração que contém o tampão de 
extração.

2. Mergulhe a zaragatoa do doente 
no tampão de extração durante 10 
segundos e, em seguida, misture bem, 
rodando a zaragatoa 5 vezes contra 
as paredes do frasco.

3. Esprema a zaragatoa. Retire a 
zaragatoa do doente enquanto 
aperta a parte central do frasco de 
extração, para remover o líquido da 
zaragatoa. Coloque a zaragatoa num 
recipiente destinado a resíduos de 
risco biológico.

NOTA: Para testar amostras agrupadas 
de 2 a 5 indivíduos, repita os passos 2 
e 3 sequencialmente durante até mais 
4 zaragatoas. No mesmo frasco de tampão 
de extração pode ser incluído um total 
máximo de 5 amostras.
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ou ou
4. Encaixe a tampa doseadora 

transparente ou roxa, com firmeza, 
no topo do frasco de extração. A 
amostra agrupada extraída tem de 
ser utilizada no prazo de 5 horas após 
a preparação, quando armazenada 
à temperatura ambiente. As amostras 
de exsudado nasal extraídas podem 
ser congeladas a -80 °C e utilizadas no 
prazo de 5 dias após a congelação.

x5 x5 x5ou ou
5. Inverta o frasco de extração, 

levemente, cinco vezes, 
imediatamente antes de aplicar a 
amostra na Tira de Teste.

Realizar um teste (consulte as Instruções de Consulta Rápida para se certificar de que o seu 
Instrument foi preparado antes de iniciar este passo).

1. Aperte e aplique a amostra extraída do frasco de tampão de extração na zona de 
aplicação da amostra da Tira de Teste inserida. Para o fazer, pressione suavemente os lados 
do frasco do tampão de extração até visualizar uma gota inteira, deixando que toque 
na zona de aplicação da amostra da Tira de Teste. A amostra migrará, depois, por ação 
capilar para o interior da Tira de Teste. Quando a amostra é detetada, o Instrument irá emitir 
um som (se os sons estiverem ativados) e será mostrada uma mensagem de confirmação. 
O ecrã tátil do LumiraDx Instrument irá pedir ao utilizador que feche imediatamente a porta 
(Nota: tem apenas 10 segundos para fechar a porta).

2. Não adicione mais do que uma gota de amostra. Não abra a porta enquanto o teste 
estiver em curso. O ecrã tátil irá indicar o progresso do teste. 

3. O resultado surgirá no ecrã tátil do Instrument dentro de 5 minutos, após a aplicação da 
amostra e o início do teste. Para testes de amostras agrupadas com 2 a 5 amostras, os 
resultados serão apresentados como um resultado “Positivo agrupado” ou “Negativo 
agrupado” para o SARS-CoV-2 Ag no ecrã do Instrument (ver a Fig. 1 e a Fig. 2). Para 
teste de amostra agrupado com 1 amostra, os resultados serão apresentados como um 
resultado positivo ou negativo para o SARS-CoV-2 Ag no ecrã do Instrument.

4. Caso seja necessário repetir o teste, tem de usar uma nova Tira de Teste. Utilize o mesmo 
frasco de tampão de extração e repita o teste. A amostra extraída tem de ser utilizada no 
prazo de 5 horas após a preparação, quando armazenada à temperatura ambiente. As 
amostras de exsudado nasal extraídas podem ser congeladas a -80 °C e utilizadas no prazo 
de 5 dias após a congelação.

5. Elimine as zaragatoas, o frasco de tampão de extração e a Tira de Teste para um recipiente 
para resíduos clínicos adequado. 
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6. A desinfeção do Instrument, com materiais aprovados pela LumiraDx, é recomendada 
em caso de suspeita de contaminação. Mais detalhes sobre os materiais de desinfeção 
aprovados estão disponíveis em lumiradx.com. Deixe o Instrument secar ao ar antes de 
testar a amostra seguinte. O desinfetante deve ficar em contacto durante, pelo menos, 
1 minuto.

Interpretação de resultados para cada teste:

Os resultados serão apresentados no ecrã do Instrument - são mostrados abaixo exemplos do ecrã 
de resultados para grupos de 2 a 5:

Fig. 1: Resultado negativo 
para SARS-CoV-2 Ag Pool 
Test de 2 a 5 doentes

Fig. 2: Resultado positivo 
para SARS-CoV-2 Ag Pool 
Test de 2 a 5 doentes

NOTA: Um resultado negativo, de doentes com início de sintomas há mais de doze dias, deve ser 
tratado como presuntivo, podendo, se necessário para controlo do doente, ser confirmado por um 
ensaio molecular.

Negativo — os resultados negativos do teste de amostras agrupadas não requerem mais testes 
dos indivíduos dentro do grupo e cada amostra constituinte é apresentada como negativa. Se 
os sinais clínicos e os sintomas de um indivíduo forem inconsistentes com um resultado negativo 
e se os resultados forem necessários para a gestão de amostras individuais, deve considerar-se a 
realização de teste individual nesse indivíduo.

Positivo — um grupo positivo significa que um ou mais indivíduos testados nesse grupo podem ser 
positivos para o antigénio SARS-CoV-2. Os indivíduos incluídos num grupo de amostras positivo com 
o LumiraDx SARS-CoV-2 Ag Ultra Pool Test devem (1) ser chamados para colheita de amostra para 
testes individuais ou (2) consultar um médico ou profissional de saúde para realizar mais testes.
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Mensagens de erro:

Caso ocorra um problema, será apresentada uma mensagem 
no ecrã tátil do Instrument. As mensagens de alerta incluem 
informações úteis e são realçadas por uma faixa laranja. 
As mensagens de erro também incluem um símbolo . 
Todas as mensagens terão uma descrição do estado do 
Instrument ou do erro e uma instrução. As mensagens de 
erro contêm um código identificativo que pode ser utilizado 
posteriormente para a resolução de problemas. Consulte 
o Manual de Utilizador da LumiraDx Platform se surgir uma 
mensagem de erro no ecrã tátil do LumiraDx Instrument e 
contacte o Apoio ao Cliente da LumiraDx através do e-mail 
customerservices@lumiradx.com. 

Exemplo de um ecrã de erro:

Se o controlo integrado (On Board Control, OBC) falhar, será 
apresentada uma mensagem de erro e não será comunicado 
qualquer resultado de teste. Siga as instruções no ecrã para 
eliminar a Tira de Teste, e inicie um novo teste. Se o problema 
persistir, contacte o Apoio ao Cliente.

Controlos integrados:

O Instrument lê o código de barras 2D em cada Tira de Teste, e consegue identificar se o prazo 
de validade da tira foi ultrapassado e se o ficheiro de Calibração do Lote da tira ainda não foi 
carregado, altura em que será solicitado. 

O LumiraDx Instrument e o LumiraDx SARS-CoV-2 Ag Ultra Pool Test têm várias funções de 
Controlo de Qualidade integradas para assegurar a validade de cada execução de teste. Estas 
verificações asseguram que o volume de amostra adicionado é suficiente, e que a sequência 
de ensaio da Tira de Teste é a esperada. As verificações asseguram também que a Tira de Teste 
não está danificada nem foi usada previamente. Se estas verificações não forem efetuadas, a 
execução do teste será rejeitada e será apresentada uma mensagem de erro no ecrã tátil do 
Instrument. 

O LumiraDx Instrument assegura a qualidade dos resultados dos testes obtidos através das 
seguintes funcionalidades: 

• Verificações automáticas do funcionamento correto do Instrument na ligação e durante o 
funcionamento.

• Isto inclui o funcionamento de componentes elétricos, o funcionamento do aquecedor, 
o estado de carga da bateria e o desempenho dos acionadores mecânicos, sensores e 
sistema ótico. 

• Monitorização do desempenho da Tira de Teste e controlos durante o tempo de execução 
do teste. 

• Capacidade para realizar testes de Controlo de Qualidade utilizando as soluções de 
Controlo de Qualidade LumiraDx, de modo a cumprir os requisitos de conformidade 
regulamentares.

Controlos de Qualidade externos:

Os Controlos de Qualidade SARS-CoV-2 Ag externos líquidos são disponibilizados pela LumiraDx e 
podem ser utilizados para comprovar que o teste está a funcionar corretamente, demonstrando 
os resultados esperados do Controlo de Qualidade e a execução correta do teste pelo operador.
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Os requisitos do Controlo de Qualidade externo devem ser estabelecidos de acordo com os 
regulamentos locais, estaduais e federais ou os requisitos de acreditação. Recomenda-se que 
o teste do controlo externo seja realizado com cada novo operador e antes de utilizar um novo 
lote ou remessa do LumiraDx SARS-CoV-2 Ag Ultra Pool Test. Consulte o folheto informativo dos 
Controlos de Qualidade LumiraDx SARS-CoV-2 Ag disponível em www.lumiradx.com para obter 
instruções detalhadas. 

Os Controlos de Qualidade LumiraDx SARS-CoV-2 Ag são adquiridos em separado. 

Se os Controlos de Qualidade LumiraDx SARS-CoV-2 Ag não tiverem o desempenho esperado, 
repita o Teste de QC; se o problema persistir, não apresente os resultados do doente e contacte o 
Apoio ao Cliente da LumiraDx. 

Limpeza e desinfeção:

A limpeza e a desinfeção do Instrument devem seguir os protocolos e calendários estabelecidos 
pelo local, e ser efetuadas de acordo com os mesmos. 

Para limpar o Instrument, limpe as superfícies externas com um pano macio ligeiramente 
humedecido, quando parecerem estar visivelmente sujas. 

Recomenda-se a limpeza e desinfeção do Instrument, pelo menos, uma vez por dia, se estiver a 
ser utilizado, ou caso se suspeite de contaminação. Mais detalhes sobre os materiais desinfetantes 
aprovados pela LumiraDx podem ser encontrados em lumiradx.com. Deixe o Instrument secar 
ao ar antes de testar a amostra seguinte. O desinfetante deve ficar em contacto durante, pelo 
menos, 1 minuto.

O excesso de líquido pode danificar o Instrument. Para proteção do Instrument, é importante 
prevenir a exposição a humidade excessiva. Todos os panos e/ou toalhetes de desinfeção 
devem ficar apenas ligeiramente humedecidos, devendo o líquido em excesso ser manualmente 
removido do pano antes da utilização.

Evite as portas USB e a entrada de alimentação. Não pulverize nem verta a solução diretamente 
sobre o Instrument. Não coloque quaisquer objetos nem materiais de limpeza dentro da ranhura 
da Tira de Teste.

Limitações: 

• Este teste deteta SARS-CoV e SARS-CoV-2, viáveis (vivos) e não viáveis. O desempenho 
do teste depende da quantidade de vírus (antigénio) na amostra e pode ou não estar 
correlacionado com os resultados da cultura viral realizada na mesma amostra.

• O não cumprimento das instruções de utilização pode afetar adversamente o 
desempenho do teste e/ou invalidar o resultado do teste.

• Os resultados do teste devem ser considerados tendo em conta todas as informações 
clínicas e de diagnóstico disponíveis, incluindo a história clínica do doente e outros 
resultados de testes.

• Resultados de teste positivos não diferenciam o SARS-CoV do SARS-CoV-2.

• Resultados de teste negativos não estão indicados para excluir outras infeções virais além 
de SARS ou infeções bacterianas.

• Os resultados negativos, de doentes com início de sintomas há mais de doze dias, devem 
ser tratados como presuntivos, podendo, se necessário para controlo do doente, ser 
confirmados por um ensaio molecular.

• O desempenho do teste Ag Ultra foi estabelecido com base na avaliação de amostras 
clínicas colhidas entre julho de 2020 e maio de 2022. O desempenho clínico não foi 
estabelecido com todas as variantes em circulação, mas prevê-se que seja um reflexo 
das variantes prevalentes em circulação no momento e local da avaliação clínica. O 
desempenho no momento do teste pode variar consoante as variantes em circulação, 
incluindo novas estirpes emergentes do SARS-CoV-2 e da sua prevalência, que mudam ao 
longo do tempo.
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• Se for necessário diferenciar vírus e estirpes de SARS específicos, são necessários outros 
testes, em consulta com departamentos de saúde pública estaduais ou locais.

• O desempenho clínico foi estabelecido em amostras congeladas e pode ser diferente com 
amostras clínicas recém-colhidas.

• Quando considerar estratégias de agrupamento, deverá ponderar a adequação da 
estratégia de agrupamento com base na taxa de positividade da população de teste, na 
eficiência do fluxo de trabalho do agrupamento e na especificidade do teste agrupado.

• Os utilizadores devem testar as amostras o mais rapidamente possível após a respetiva 
colheita. 

• As amostras nasais extraídas podem ser congeladas a -80 °C e utilizadas no prazo de 5 dias 
após a congelação.

• Antes do teste, as amostras de exsudado, obtidas por zaragatoa, e o tampão de extração 
têm de estar à temperatura ambiente. 

• Resultados de teste positivos não excluem coinfeção com outros agentes patogénicos.

• Poderá ocorrer um resultado falso negativo se o nível de antigénio viral numa amostra se 
situar abaixo do limite de deteção do teste ou se a amostra tiver sido colhida de forma 
incorreta, pelo que um resultado de teste negativo não exclui a possibilidade de infeção 
por SARS-CoV-2.

• A quantidade de antigénio numa amostra pode diminuir à medida que a duração da 
doença aumenta. As amostras colhidas após 12 dias têm maior probabilidade de ser 
negativas em comparação com a RT-PCR.

• O conteúdo deste kit destina-se apenas à deteção qualitativa de antigénios de SARS-
CoV-2 a partir de amostras colhidas por zaragatoa nasal.

• Para obter informação sobre as zaragatoas que foram validadas para utilização com 
o LumiraDx SARS-CoV-2 Ag Ultra Pool Test, visite lumiradx.com.

• Apenas tubos secos, limpos e estéreis foram validados para utilização com  
o LumiraDx SARS-CoV-2 Ag Ultra Pool Test.

Desempenho clínico 1 (Desempenho com amostras colhidas de indivíduos sintomáticos)

O desempenho do teste LumiraDx SARS-CoV-2 Ag Ultra foi estabelecido com 81 amostras 
de exsudado nasal diretas, colhidas prospetivamente de participantes individuais, durante a 
pandemia de COVID-19. As amostras foram colhidas de participantes que foram sequencialmente 
incluídos no estudo e que apresentavam sintomas de COVID-19 ou doença semelhante à gripe. 
Não se observaram resultados positivos em doentes sem sintomas ou após 12 dias desde o 
início dos sintomas (DDIS). Amostras duplas de exsudado nasal foram colhidas em simultâneo e 
atribuídas aleatoriamente para testagem com o teste LumiraDx ou um método PCR de referência 
com autorização para uso de emergência (Emergency Use Authorization, EUA). As amostras foram 
colhidas em 2 centros nos Estados Unidos da América. 

As zaragatoas foram colhidas e extraídas para o tampão de extração LumiraDx sem meio de 
transporte. 

As amostras foram congeladas no prazo de 1 hora após a colheita, e conservadas até serem 
testadas. As amostras foram descongeladas e testadas sequencialmente de acordo com o 
folheto informativo por operadores sem acesso ao resultado da PCR. O desempenho do teste 
LumiraDx SARS-CoV-2 Ag Ultra foi comparado com os resultados de amostras de exsudado nasal 
colhidas para 3 mL de meio de transporte universal (Universal Transporte Medium, UTM) e testadas 
com um método PCR de referência com autorização EUA.
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Dados demográficos dos doentes

Os dados demográficos dos doentes (género, idade) estão disponíveis para as 81 amostras 
utilizadas no estudo. A tabela que se segue mostra o número de casos positivos identificados 
corretamente pelo ensaio LumiraDx (LDx).

Faixa etária N total Positivo para SARS-CoV-2 com 
LumiraDx e PCR

Prevalência*

≤ 5 anos 1 0 0,0%

6 a 21 anos 6 2 33,3%

22 a 59 anos 59 29 49,2%

≥ 60 anos 15 7 46,7%

Feminino 49 21 42,9%

Masculino 32 17 53,1%

*A prevalência é aqui calculada como os resultados positivos identificados corretamente pelo 
LumiraDx divididos pelo N total

Desempenho clínico

A tabela que se segue mostra os valores de desempenho, e intervalos de confiança de 95%, 
tal como calculados utilizando o método de Wilson Score, para 81 amostras de exsudado nasal 
colhidas até 12 DDIS*, inclusive, para a deteção do SARS-CoV-2. 

Grupo N CPP IC de 95%

Ct (todos) 41 92,7% [80,6%, 97,5%]

Ct < 34 (todos) 39 97,4% [86,8%, 99,5%]

Ct < 33 (todos) 38 97,4% [86,5%, 99,5%]

Ct < 30 (todos) 35 97,1% [85,5%, 99,5%]

Ct < 25 (todos) 25 100,0% [86,7%, 100,0%]

As amostras com Ct acima de 33 a 34 são geralmente consideradas não infeciosas.3

*DDIS = Dias desde o início dos sintomas
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Por conseguinte, a tabela que segue mostra a concordância entre o LumiraDx SARS-CoV-2 Ag 
Ultra e o ensaio de referência RT-PCR quanto à deteção do vírus SARS-CoV-2 em 79 amostras 
colhidas para Ct de 34, incluindo 12 DDIS*.

RT-PCR para Ct < 34 IC de 95% na pontuação 
de Wilson

LumiraDx  
SARS-CoV-2  

Ag Ultra

POS NEG Total Medição Estimativa ICI ICS

POS 38 0 38 CPP 97,4% 86,8% 99,5%

NEG 1 40 41 CPN 100,0% 91,2% 100,0%

TOTAL 39 40 79 VPP 100,0% 90,8% 100,0%

VPN 97,6% 87,4% 99,6%

Prevalência  49,4% 38,6% 60,2%

CPG
(Concordância 

percentual)
98,7% 93,2% 99,8%

CPP  — Concordância Percentual Positiva (sensibilidade)
CPN  — Concordância Percentual Negativa (especificidade)
VPP  — Valor Preditivo Positivo
VPN  — Valor Preditivo Negativo 
CPG  — Concordância Percentual Global
IC  — Intervalo de Confiança
ICI  — Intervalo de Confiança Inferior
ICS  — Intervalo de Confiança Superior

*DDIS = Dias desde o início dos sintomas

Desempenho clínico 2 (Desempenho com amostras colhidas de indivíduos assintomáticos)

O desempenho do teste SARS-CoV-2 Ag Ultra foi ainda estabelecido com 52 amostras de 
exsudado nasal anterior, colhidas prospetivamente de participantes individuais assintomáticos, 
entre novembro de 2020 e março de 2021. As amostras foram colhidas em 4 centros nos Estados 
Unidos da América. Os exsudados foram colhidos e extraídos para o tampão de extração do 
LumiraDx. As amostras foram congeladas no prazo de 1 hora após a colheita, e conservadas até 
serem testadas. O desempenho do teste LumiraDx SARS-CoV-2 Ag Ultra foi comparado com os 
resultados de amostras de exsudado nasal anterior emparelhadas, colhidas para 3 mL de meio 
de transporte universal (Universal Transporte Medium, UTM) e testadas com um método PCR com 
autorização EUA.

Os dados demográficos dos doentes (género, idade) estão disponíveis para as 52 amostras 
utilizadas no estudo. A tabela que se segue mostra o número de casos positivos identificados 
corretamente pelo LumiraDx (LDx).
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Dados demográficos dos doentes

Faixa etária N total LumiraDx e PCR
Positivo para SARS-CoV-2

Prevalência*

≤ 5 anos 0 0 0,00%

6 a 21 anos 11 7 63,6%

22 a 59 anos 31 10 32,3%

≥ 60 anos 10 5 50,0%

Feminino 35 12 34,3%

Masculino 17 10 58,8%

*A prevalência é aqui calculada como os resultados positivos identificados corretamente pelo 
LumiraDx divididos pelo N total

Desempenho clínico

A tabela que se segue mostra os valores de desempenho, e intervalos de confiança de 95%, 
tal como calculados utilizando o método de Wilson Score, para os grupos de resultados abaixo 
apresentados.

Grupo N CPP IC de 95%

Ct (todos) 23 95,7% [79,0%, 99,2%]

Ct < 30 (todos) 22 100,0% [85,1%, 100%]

Ct < 25 (todos) 18 100,0% [82,4%, 100%]

A tabela que se segue mostra a concordância entre o LumiraDx SARS-CoV-2 Ag Ultra e o ensaio 
de referência RT-PCR quanto à deteção do vírus SARS-CoV-2 em amostras colhidas de indivíduos 
assintomáticos.

RT-PCR IC de 95% na pontuação 
de Wilson

LumiraDx  
SARS-CoV-2  

Ag Ultra

POS NEG Total Medição Estimativa ICI ICS

POS 22 0 22 CPP 95,7% 79,0% 99,2%

NEG 1 29 30 CPN 100,0% 88,3% 100,0%

Total  23 29 52 VPP 100,0% 85,1% 100,0%

VPN 96,7% 83,3% 99,4%

Prevalência 44,2% 31,6% 57,7%

CPG
(Concordância 

percentual)
98,1% 89,9% 99,7%
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Desempenho clínico 3 (SARS-CoV-2 Ag Ultra Pool Test com 5 amostras nasais)

Durante a pandemia de COVID de 2020–2022, o desempenho do SARS-CoV-2 Ag Ultra Pool Test 
foi estabelecido com 30 grupos positivos colhidos de 150 participantes individuais e 36 grupos 
negativos colhidos de 180 participantes individuais. Os participantes apresentavam sintomas de 
COVID-19 ou foram assumidos como dadores negativos. As amostras (parte anterior das narinas) 
foram colhidas por um profissional de saúde ou pelo próprio indivíduo sob supervisão de locais nos 
Estados Unidos da América, Alemanha e Reino Unido. A colheita e a congelação dos exsudados 
obtidos por zaragatoa foram feitas no prazo de 1 hora após a colheita. As amostras foram, depois, 
descongeladas e extraídas para o tampão de extração LumiraDx. Para os grupos positivos, foi 
incluída uma zaragatoa positiva numa sequência aleatorizada com 4 zaragatoas negativas. Para 
os grupos negativos, foram extraídas 5 zaragatoas negativas. O desempenho do LumiraDx SARS-
CoV-2 Ag Ultra Pool Test foi comparado com os resultados de exsudados nasais ou nasofaríngeos 
(NF), de participantes individuais, colhidos por zaragatoa para meio de transporte universal 
(Universal Transporte Medium, UTM) e testados por um método de PCR.

Desempenho clínico (classificação de todos os grupos avaliáveis)

A tabela que se segue mostra os valores de desempenho, e intervalos de confiança de 95%, 
tal como calculados utilizando o método de Wilson Score, para os grupos de resultados abaixo 
apresentados.

Grupo N CPP IC de 95%

Ct (todos) 30 90,0% 74,4%–96,5%

Ct < 34 (todos) 29 93,1% 78,0%–98.1%

Ct < 33 (todos) 28 92,9% 77,4%–98,0%

Ct < 30 (todos) 26 96,2% 81,1%–99,3%

Ct < 28 (todos) 22 100% 85,1%–100,0%

Medições do desempenho e intervalos de confiança de 95%, conforme calculado com o método 
de pontuação de Wilson.

Resultado de RT-PCR para amostra única de 
exsudado obtida por zaragatoa

IC de 95% na pontuação 
de Wilson

Teste 
agrupado 
LumiraDx

POS NEG Total Medição Estimativa ICI ICS

POS 27 1 28 CPP 90,0% 74,4% 96,5%

NEG 3 35 38 CPN 97,2% 85,8% 99,5%

Total  30 36 66 VPP 96,4% 82,3% 99,4%

VPN 92,1% 79,2% 97,3%

Prevalência  45,5% 34,0% 57,4%

CPG
(Concordância 

percentual)
93,9% 85,4% 97,6%
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Avaliações suplementares do desempenho clínico

Desempenho clínico 4 (SARS-CoV-2 Ag Ultra Test — conjunto de dados expandido com 
exsudado nasal anterior obtido por zaragatoa como método de referência)

O desempenho do teste LumiraDx SARS-CoV-2 Ag Ultra foi mais aprofundado utilizando amostras 
adicionais, para criar um conjunto de dados composto por 477 zaragatoas nasais diretas, 
colhidas prospetivamente de participantes individuais durante a pandemia de COVID-19. As 
amostras foram colhidas de participantes que foram sequencialmente incluídos no estudo e 
que apresentavam sintomas de COVID-19 ou provenientes de rastreio assintomático. Não se 
observaram resultados positivos em doentes que apresentaram sintomas após 12 dias, desde o 
início dos sintomas (DDIS). Amostras duplas de exsudado nasal foram colhidas em simultâneo e 
atribuídas aleatoriamente para testagem com o teste LumiraDx ou com um método PCR com 
autorização EUA. As amostras foram colhidas em 11 centros nos Estados Unidos da América. 

As zaragatoas foram colhidas e extraídas para o tampão de extração LumiraDx sem meio de 
transporte. As amostras foram congeladas no prazo de 1 hora após a colheita, e conservadas até 
serem testadas. As amostras foram descongeladas e testadas sequencialmente de acordo com 
o folheto informativo por operadores sem acesso ao resultado da PCR. O desempenho do teste 
LumiraDx SARS-CoV-2 Ag Ultra foi comparado com os resultados de exsudados nasais colhidos 
para 3 mL de meio de transporte universal (Universal Transporte Medium, UTM) e testados com um 
método PCR com autorização EUA. 

Dados demográficos dos doentes

Os dados demográficos dos doentes (género, idade) estão disponíveis para as 477 amostras 
utilizadas no estudo. A tabela que se segue mostra o número de casos positivos identificados 
corretamente pelo LumiraDx (LDx).

Faixa etária N total Positivo para SARS-CoV-2 com 
LumiraDx e PCR

Prevalência*

≤ 5 anos 9 3 33,3%

6 a 21 anos 75 25 33,3%

22 a 59 anos 306 94 30,7%

≥ 60 anos 87 27 31,0%

Feminino 275 70 25,5%

Masculino 202 79 39,1%

*A prevalência é aqui calculada como os resultados positivos identificados corretamente pelo 
LumiraDx divididos pelo N total
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Desempenho clínico

A tabela que se segue mostra o número de casos positivos e negativos identificados corretamente 
pelo dispositivo LumiraDx versus o método RT-PCR, ao longo de vários dias desde o início dos 
sintomas (DDIS):

DDIS PCR positivo 
acumulado

LDx
Positivo

CPP ICI ICS PCR negativo 
acumulado

LDx
-vo

CPN ICI ICS

0 3 3 100,0% 43,9% 100,0% 8 8 100,0% 67,6% 100,0%

4 109 97 89,0% 81,7% 93,6% 238 237 99,6% 97,7% 99,9%

7 138 122 88,4% 82,0% 92,7% 279 278 99,6% 98,0% 99,9%

12 143 127 88,8% 82,6% 93,0% 282 281 99,6% 98,0% 99,9%

A tabela que se segue mostra os valores de desempenho, e intervalos de confiança de 95%, 
tal como calculados utilizando o método de Wilson Score, para os grupos de resultados abaixo 
apresentados. 

Grupo N CPP IC de 95%

Ct (todos) 166 89,8% [84,2%, 93,5%]

Ct < 35 (todos) 149 96,0% [91,5%, 98,1%]

Ct < 34 (todos) 144 98,6% [95,1%, 99,6%]

Ct < 33 (todos) 141 98,6% [95,0%, 99,6%]

Ct < 30 (todos) 128 98,4% [94,5%, 99,6%]

Ct < 25 (todos) 91 98,9% [94,0%, 99,8%]
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A tabela que se segue mostra os valores de desempenho, e intervalos de confiança de 95%, tal 
como calculados utilizando o método de Wilson Score, para resultados individuais acima ou até 
12 DDIS, inclusive, utilizando um método RT-PCR com autorização EUA, como referência.

RT-PCR IC de 95% na pontuação 
de Wilson

LumiraDx  
SARS-CoV-2  

Ag Ultra

POS NEG Total Medição Estimativa ICI ICS

POS 149 1 150 CPP 89,8% 84,2% 93,5%

NEG 17 310 327 CPN 99,7% 98,2% 99,9%

Total 166 311 477 VPP 99,3% 96,3% 99,9%

VPN 94,8% 91,8% 96,7%

Prevalência  34,8% 30,7% 39,2%

CPG
(Concordância 

percentual)
96,2% 94,1% 97,6%

Desempenho clínico 5 (SARS-CoV-2 Ag Ultra Test — conjunto de dados expandido com 
exsudado nasofaríngeo obtido por zaragatoa como método de referência)

Para 346 participantes do conjunto de dados da secção “desempenho clínico 4”, foi colhida 
uma amostra adicional de exsudado nasofaríngeo por zaragatoa, após a colheita nasal dupla. 
A amostra de exsudado nasofaríngeo foi colocada em 3 mL de meio de transporte universal (UTM) 
e testada com um método PCR com autorização EUA.

Dados demográficos dos doentes

Os dados demográficos dos doentes (género, idade) estão disponíveis para as 346 amostras 
utilizadas no estudo. A tabela que se segue mostra o número de casos positivos identificados 
corretamente pelo LumiraDx (LDx).

Faixa etária N total Positivo para SARS-CoV-2 com 
LumiraDx e PCR

Prevalência*

≤ 5 anos 8 3 37,5%

6 a 21 anos 58 16 27,6%

22 a 59 anos 217 55 25,4%

≥ 60 anos 63 15 23,8%

Feminino 192 37 19,3%

Masculino 154 52 33,8%

*A prevalência é aqui calculada como os resultados positivos identificados corretamente pelo 
LumiraDx divididos pelo N total
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A tabela que se segue mostra o número de casos positivos e negativos identificados corretamente 
pelo dispositivo LumiraDx versus o método RT-PCR, ao longo de vários dias desde o início dos 
sintomas (DDIS):

Desempenho clínico

DDIS PCR positivo 
acumulado

LDx
Positivo

CPP ICI ICS PCR 
negativo 

acumulado

LDx 
negativo

CPN ICI ICS

0 3 3 100,0% 43,9% 100,0% 8 8 100,0% 67,6% 100,0%

4 79 69 87,3% 78,2% 93,0% 203 202 99,5% 97,3% 99,9%

7 100 86 86,0% 77,9% 91,5% 241 240 99,6% 97,7% 99,9%

12 103 89 86,4% 78,5% 91,7% 243 242 99,6% 97,7% 99,9%

A tabela que se segue mostra os valores de desempenho, e intervalos de confiança de 95%, 
tal como calculados utilizando o método de Wilson Score, para os grupos de resultados abaixo 
apresentados.

Grupo N CPP IC de 95%

Ct (todos) 103 86,4% [78,5%, 91,7%]

Ct < 35 (todos) 97 90,7% [83,3%, 95,0%]

Ct < 34 (todos) 94 92,6% [85,4%, 96,3%]

Ct < 33 (todos) 91 93,4% [86,4%, 96,9%]

Ct < 30 (todos) 84 96,4% [90,0%, 98,8%]

Ct < 25 (todos) 59 98,3% [91,0%, 99,7%]
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A tabela que se segue mostra os valores de desempenho, e intervalos de confiança de 95%, tal 
como calculados utilizando o método de Wilson Score, para resultados individuais acima ou até 
12 DDIS, inclusive, utilizando um método RT-PCR com autorização EUA, como referência.

RT-PCR IC de 95% na pontuação 
de Wilson

LumiraDx SARS-
CoV-2 Ag Ultra

POS NEG Total Medição Estimativa ICI ICS

POS 89 1 90 CPP 86,4% 78,5% 91,7%

NEG 14 242 256 CPN 99,6% 97,7% 99,9%

TOTAL  103 243 346 VPP 98,9% 94,0% 99,8%

VPN 94,5% 91,0% 96,7%

Prevalência  29,8% 25,2% 34,8%

OPA  
(Concordância  

percentual)
95,7% 93,0% 97,4%

Limite de deteção — (sensibilidade analítica) com amostras nasais:

Estudos do limite de deteção (LoD) determinaram a menor concentração detetável de 
SARS-CoV-2 em que 95% de todas as réplicas (positivas verdadeiras) testaram positivo. 
O LoD para o LumiraDx SARS-CoV-2 Ag Ultra Pool Test foi estabelecido utilizando diluições 
limitantes de SARS-CoV-2 inativado por ultravioleta (UV) (Zeptometrix 0810622UV). O 0810622UV 
consiste numa preparação de coronavírus 2 relacionado com SARS (SARS-CoV-2), isolado 
USA/NY-Wadsworth-33126-01/2020, que foi inativado por irradiação ultravioleta. O material foi 
fornecido congelado numa concentração de 1,26 x 106 TCID50/mL.

Rastreio do limite de deteção:

Um estudo inicial de rastreio do LoD foi realizado utilizando 5 diluições em série (seis diluições no 
total) do vírus inativado por ultravioleta, produzidas na matriz nasal humana agrupada negativa, 
numa concentração de teste de 1,6 x 103 TCID50/mL e processadas para cada estudo, tal como 
foi anteriormente descrito. A uma amostra de exsudado obtida por zaragatoa foi adicionado 
vírus e a quatro amostras de exsudados obtidas da mesma forma foi adicionada matriz nasal 
humana negativa, que foram depois extraídos individualmente para o mesmo tubo de tampão 
de extração para mimetizar o Teste Agrupado. Estas diluições foram testadas em triplicado e em 
LumiraDx SARS-CoV-2 Ag Ultra Pool de 3 números de lote. A menor concentração em que todas 
(3 em 3 réplicas) foram positivas foi a escolhida para resultado do intervalo do LoD. Este valor foi 
1600 TCID50/mL.

Resultado do intervalo do limite de deteção:

Utilizando a concentração de 1600 TCID50/mL, o LoD foi ainda mais aperfeiçoado, utilizando uma 
série de 2 diluições (cinco diluições no total) do vírus inativado por ultravioleta, em matriz nasal 
humana negativa agrupada. Estas diluições foram testadas em triplicado. A menor concentração 
em que todas (3 em 3 réplicas) foram positivas foi a escolhida como o LoD provisório para o 
LumiraDx SARS-CoV-2 Ag Ultra Pool Test. Este valor foi 400 TCID50/mL.
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Confirmação do limite de deteção:

O LoD do LumiraDx SARS-CoV-2 Ag Ultra Pool Test foi depois confirmado por testagem de 
20 réplicas com concentrações no limite de deteção provisório. O LoD final do LumiraDx 
SARS-CoV-2 Ag Ultra Pool Test foi determinado como sendo a menor concentração resultante na 
deteção positiva de, pelo menos, dezanove (19) em vinte (20) réplicas. Com base nestes testes, o 
LoD para as amostras de exsudado nasal foi confirmado como sendo 400 TCID50/mL.

Concentração do material inicial LoD estimado N.º positivos/total % positivos

1,26 x 106 TCID50/mL 400 TCID50/mL 19/20 95

Para fins de comparação, o LumiraDx SARS-CoV-2 Ag Ultra Test também foi testado utilizando 
material viral inativado por UV para comparar o LoD. Os resultados apresentados na tabela abaixo 
demonstram que ambas as Tiras de Teste possuem um LoD de 400 TCID50/mL quando este material 
é utilizado. Estes dados confirmam que o LumiraDx SARS-CoV-2 Ag Ultra Pool Test possui um LoD 
semelhante ao do LumiraDx SARS-CoV-2 Ag Ultra Test.

Estudos anteriores demonstraram LoD semelhantes entre o SARS-CoV-2 Ag Ultra Test e o teste 
SARS-CoV-2 Ag de 12 minutos.

LumiraDx SARS-CoV-2  
Ag Ultra Test  

(zaragatoa única)

SARS-CoV-2  
Ag Ultra Pool Test

SARS-CoV-2 testado  
(TCID50/mL) utilizando  

Zeptometrix 0810622UV
Resultado do teste Resultado do teste

1600 3/3 positivos 3/3 positivos

800 3/3 positivos 3/3 positivos

400 20/20 positivos 19/20 positivos

200 0/3 positivos 0/3 positivos

100 0/3 positivos 0/3 positivos

50 0/3 positivos 0/3 positivos

Nota: Os níveis de TCID50/mL podem variar entre lotes, preparações e o diferente material 
viral utilizado. O LumiraDx SARS-CoV-2 Ag Ultra Test e o SARS-CoV-2 Ag Ultra Pool Test foram 
comparados utilizando a mesma preparação de material viral, quanto à rastreabilidade, em 
simultâneo, e revelaram um LoD semelhante.

Estudos de substâncias interferentes endógenas e exógenas com 1 amostra nasal

Foi realizado um estudo para demonstrar que substâncias potencialmente interferentes que 
possam ser encontradas nas vias respiratórias superiores em participantes sintomáticos (incluindo 
medicamentos de venda livre) não têm reação cruzada nem interferem com a deteção do 
SARS-CoV-2 com o teste LumiraDx SARS-CoV-2 Ag Ultra. Cada substância foi testada em triplicado 
na ausência ou na presença de SARS-CoV-2 num nível de 2 a 3 x LoD. A concentração final das 
substâncias testadas está documentada na tabela seguinte. 

Após avaliação do risco, nenhuma substância foi considerada como sendo de alto risco para 
repetição de teste com 5 amostras de exsudado nasal obtidas por zaragatoa.
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Substância interferente Concentração Interferências
(Sim/Não)

Sangue (humano)* 4% v/v Não (3/3 negativos, 3/3 positivos)

HAMA* 44 ng/mL Não (5/5 negativos, 5/5 positivos)

Mucina* 500 mg/dL Não (3/3 negativos, 3/3 positivos)

Ácido acetilsalicílico** 3 mg/dL Não (3/3 negativos, 3/3 positivos)

Afrin (oximetazolina)** 15% v/v Não (3/3 negativos, 3/3 positivos)

Biotina** 0,35 mg/dL Não (3/3 negativos, 3/3 positivos)

Budesonida** 0,00063 mg/dL Não (3/3 negativos, 3/3 positivos)

 Gotas nasais CVS 
(fenilefrina)**

15% v/v Não (3/3 negativos, 3/3 positivos)

 Spray nasal CVS 
(cromolina)**

15% v/v Não (3/3 negativos, 3/3 positivos)

 Dexametasona** 1,2 mg/dL Não (3/3 negativos, 3/3 positivos)

 Dextrometorfano** 0,00156 mg/dL Não (3/3 negativos, 3/3 positivos)

 Difenidramina**  0,0774 mg/dL Não (3/3 negativos, 3/3 positivos)

 Propionato de Fluticasona**  0,000126 mg/dL Não (3/3 negativos, 3/3 positivos)

 Homeopático (Alkalol)** 10% v/v Não (3/3 negativos, 3/3 positivos)

Mentol/Benzocaína** 150 mg/dL Não (3/3 negativos, 3/3 positivos)

Metanol** 5% v/v Não (3/3 negativos, 3/3 positivos)

Mupirocina** 10 mg/dL Não (3/3 negativos, 3/3 positivos)

Naso GEL (NeilMed) 5% v/v Não (3/3 negativos, 3/3 positivos)

Salbutamol** 0,0045 mg/dL Não (3/3 negativos, 3/3 positivos)

Spray fenólico para dor de 
garganta**

15% v/v Não (3/3 negativos, 3/3 positivos)

Tamiflu (fosfato de 
oseltamivir)**

500 mg/dL Não (3/3 negativos, 3/3 positivos)

Tobramicina** 0,4 mg/dL Não (3/3 negativos, 3/3 positivos)

Medicamento para 
constipações Zicam**

5% v/v Não (3/3 negativos, 3/3 positivos)

* Substâncias endógenas
** Substâncias exógenas
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Estudos de reatividade cruzada (especificidade analítica) e interferência microbiana com 
1 amostra nasal

A reatividade cruzada e a interferência do LumiraDx SARS-CoV-2 Ag Ultra Test foram avaliadas por 
testagem de um painel de agentes patogénicos relacionados, agentes patogénicos de elevada 
prevalência e flora normal ou patogénica, incluindo vários microrganismos e vírus, e matriz 
negativa com probabilidade de serem encontrados em amostras clínicas e que poderiam ter 
reação cruzada ou interferir com o LumiraDx SARS-CoV-2 Ag Ultra Pool Test. Cada microrganismo 
e cada vírus foram testados na ausência ou na presença de SARS-CoV-2 inativado pelo calor num 
nível de 2–3 x LoD, sendo os resultados mostrados abaixo.

Microrganismo Origem Concentração Reatividade cruzada  
(Sim/Não)

Interferência 
(Sim/Não)

Adenovírus  
(p. ex., Tipo 1) Zeptometrix 1 x 105 UFP/mL Não

(3/3 negativos)
Não

(3/3 positivos)

Adenovírus  
(p. ex., Tipo 5) LGC Limited 1 x 105 UFP/mL Não

(3/3 negativos)
Não

(3/3 positivos)

Adenovírus  
(p. ex., Tipo 7) Zeptometrix 1 x 105 UFP/mL Não

(3/3 negativos)
Não

(3/3 positivos)

Acinetobacter 
baumannii LGC Limited 1 x 106 UFC/mL Não

(3/3 negativos)
Não

(3/3 positivos)

Bordetella pertussis Zeptometrix 1 x 106 UFC/mL Não
(3/3 negativos)

Não
(3/3 positivos)

Burkholderia 
cepacia Zeptometrix 1 x 106 UFC/mL Não

(3/3 negativos)
Não

(3/3 positivos)

Candida albicans Zeptometrix 1 x 106 UFC/mL Não
(3/3 negativos)

Não
(3/3 positivos)

Chlamydia 
pneumoniae Zeptometrix 1 x 106 UFC/mL Não

(3/3 negativos)
Não

(3/3 positivos)

Citomegalovírus Zeptometrix 1 x 105 UFP/mL Não 
(3/3 negativos)

Não
(3/3 positivos)

Enterovírus (EV70) Zeptometrix 1 x 105 UFP/mL Não 
(3/3 negativos)

Não
(3/3 positivos)

Eikenella corrodens Zeptometrix 1 x 106 UFC/mL Não 
(3/3 negativos)

Não
(3/3 positivos)

Escherichia coli Zeptometrix 1 x 106 UFC/mL Não 
(3/3 negativos)

Não
(3/3 positivos)

Vírus Epstein-Barr Zeptometrix 1 x 105 cópias/mL Não 
(3/3 negativos)

Não
(3/3 positivos)

Haemophilus 
influenzae Zeptometrix 1 x 106 UFC/mL Não 

(3/3 negativos)
Não

(3/3 positivos)

Haemophilus 
parainfluenzae Zeptometrix 1 x 106 UFC/mL Não 

(3/3 negativos)
Não

(3/3 positivos)

Vírus Herpes Simplex LGC Limited 1 x 105 UFP/mL Não 
(3/3 negativos)

Não
(3/3 positivos)

Coronavírus 
humano 229E Zeptometrix 1 x 105 UFP/mL Não 

(3/3 negativos)
Não

(3/3 positivos)
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Microrganismo Origem Concentração Reatividade cruzada  
(Sim/Não)

Interferência 
(Sim/Não)

Coronavírus 
humano NL63 Zeptometrix 1 x 105 UFP/mL Não 

(3/3 negativos)
Não

(3/3 positivos)

Coronavírus 
humano OC43 Zeptometrix 1 x 105 UFP/mL Não 

(3/3 negativos)
Não

(3/3 positivos)

Ecovírus humano 3 LGC Limited 1 x 105 UFP/mL Não 
(3/3 negativos)

Não
(3/3 positivos)

Metapneumovírus 
humano Zeptometrix 1 x 105 UFP/mL Não 

(3/3 negativos)
Não

(3/3 positivos)

Vírus influenza A 
H1N1 Brisbane Zeptometrix 1 x 105 UFP/mL Não 

(3/3 negativos)
Não

(3/3 positivos)

Vírus influenza B 
(Victoria/2/87) Zeptometrix 1 x 105 UFP/mL Não 

(3/3 negativos)
Não

(3/3 positivos)

Legionella 
pneumophila Zeptometrix 1 x 106 UFC/mL Não 

(3/3 negativos)
Não

(3/3 positivos)

Lactobacilus 
acidophilus Zeptometrix 1 x 106 UFC/mL Não 

(3/3 negativos)
Não

(3/3 positivos)

Sarampo Zeptometrix 1 x 105 UFP/mL Não 
(3/3 negativos)

Não
(3/3 positivos)

Coronavírus MERS Helvetica 
Care Sarl 1 x 105 UFP/mL Não

(3/3 negativos)
Não

(3/3 positivos)

Moraxella 
catarrhalis Zeptometrix 1 x 106 UFC/mL Não

(3/3 negativos)
Não

(3/3 positivos)

Mycobacterium 
tuberculosis Zeptometrix 1 x 106 UFC/mL Não

(3/3 negativos)
Não

(3/3 positivos)

Mycoplasma 
pneumoniae Zeptometrix 1 x 106 UFC/mL Não

(3/3 negativos)
Não

(3/3 positivos)

Nocardia asteroides Zeptometrix 1 x 106 UFC/mL Não
(3/3 negativos)

Não
(3/3 positivos)

Vírus Parainfluenza 
tipo 1 Zeptometrix 1 x 105 UFP/mL Não

(3/3 negativos)
Não

(3/3 positivos)

Vírus Parainfluenza 
tipo 2 Zeptometrix 1 x 105 UFP/mL Não

(3/3 negativos)
Não

(3/3 positivos)

Vírus Parainfluenza 
tipo 3 Zeptometrix 1 x 105 UFP/mL Não

(3/3 negativos)
Não

(3/3 positivos)

Vírus Parainfluenza 
tipo 4a Zeptometrix 1 x 105 UFP/mL Não

(3/3 negativos)
Não

(3/3 positivos)

Pneumocystis 
jirovecii Zeptometrix 1 x 106 UFC/mL Não

(3/3 negativos)
Não

(3/3 positivos)

Lavado nasal 
humano agrupado

Dadores 
internos 14% v/v Não

(3/3 negativos)
Não

(3/3 positivos)

Proteus mirabilis Zeptometrix 1 x 106 UFC/mL Não
(3/3 negativos)

Não
(3/3 positivos)
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Microrganismo Origem Concentração Reatividade cruzada  
(Sim/Não)

Interferência 
(Sim/Não)

Proteus vulgaris Zeptometrix 1 x 106 UFC/mL Não
(3/3 negativos)

Não
(3/3 positivos)

Pseudomonas 
aeruginosa Zeptometrix 1 x 106 UFC/mL Não

(3/3 negativos)
Não

(3/3 positivos)

Vírus sincicial 
respiratório (tipo A) LGC Limited 1 x 105 UFP/mL Não

(3/3 negativos)
Não

(3/3 positivos)

Vírus sincicial 
respiratório (tipo B) LGC Limited 1 x 105 UFP/mL Não

(3/3 negativos)
Não

(3/3 positivos)

Rinovírus  
(p. ex., Tipo 1A) Zeptometrix 1 x 105 UFP/mL Não

(3/3 negativos)
Não

(3/3 positivos)

Rinovírus  
(p. ex., Tipo 2A) Zeptometrix 1 x 105 UFP/mL Não

(3/3 negativos)
Não

(3/3 positivos)

Papeira Zeptometrix 1 x 105 UFP/mL Não
(3/3 negativos)

Não
(3/3 positivos)

Serratia marcescens Zeptometrix 1 x 106 UFC/mL Não
(3/3 negativos)

Não
(3/3 positivos)

Staphylococcus 
aureus Zeptometrix 1 x 106 UFC/mL Não

(3/3 negativos)
Não

(3/3 positivos)

Staphylococcus 
epidermidis Zeptometrix 1 x 106 UFC/mL Não

(3/3 negativos)
Não

(3/3 positivos)

Streptococcus mitis Zeptometrix 1 x 106 UFC/mL Não
(3/3 negativos)

Não
(3/3 positivos)

Streptococcus 
mutans Zeptometrix 1 x 106 UFC/mL Não

(3/3 negativos)
Não

(3/3 positivos)

Streptococcus 
pneumoniae Zeptometrix 1 x 106 UFC/mL Não

(3/3 negativos)
Não

(3/3 positivos)

Streptococcus 
pyogenes Zeptometrix 1 x 106 UFC/mL Não

(3/3 negativos)
Não

(3/3 positivos)

Streptococcus 
salivarius Zeptometrix 1 x 106 UFC/mL Não

(3/3 negativos)
Não

(3/3 positivos)

Streptococcus oralis Zeptometrix 1 x 106 UFC/mL Não
(3/3 negativos)

Não
(3/3 positivos)

Vírus varicela zoster Zeptometrix 1 x 105 UFP/mL Não
(3/3 negativos)

Não
(3/3 positivos)

Para calcular a probabilidade de reatividade cruzada com SARS-CoV-2 de microrganismos que 
não estavam disponíveis para testes húmidos, foi utilizada a análise in silico com a ferramenta 
básica de pesquisa de alinhamento local (Basic Local Alignment Search Tool - BLAST) gerida pelo 
Centro Nacional para Informação Biotecnológica (National Center for Biotechnology Information - 
NCBI) para avaliar o grau de homologia da sequência proteica. 
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• No caso do coronavírus humano HKU1, existe homologia entre a proteína da 
nucleocápside do SARS-CoV-2 e do coronavírus humano HKU1. Os resultados da BLAST 
demonstraram homologia em 30 ID de sequências, todas da proteína da nucleocápside. 
A ID de sequência AGW27840.1 teve a pontuação de alinhamento mais elevada e foi 
considerada como tendo 39,1% de homologia em 76% das sequências, o que sendo um 
valor relativamente baixo não permite excluir totalmente a reatividade cruzada.

• No caso do coronavírus SARS, existe homologia elevada entre a proteína da nucleocápside 
do SARS-CoV-2 e do coronavírus SARS. Os resultados da BLAST demonstraram homologia 
em 68 ID de sequências, principalmente da proteína da nucleocápside. A ID de sequência 
AAR87518.1 teve a pontuação de alinhamento mais elevada isolada de um doente 
humano e foi considerada como tendo 90,76% de homologia em 100% da sequência. Este 
é um valor elevado, pelo que a reatividade cruzada é provável.

Estudos de reatividade cruzada (especificidade analítica) e interferência microbiana com 
5 amostras nasais

A reatividade cruzada e a interferência do LumiraDx SARS-CoV-2 Ag Ultra Pool Test foram avaliadas 
por testagem de um painel de agentes patogénicos de risco mais elevado com probabilidade de 
serem encontrados em amostras clínicas e que poderiam ter reação cruzada ou interferir com o 
LumiraDx SARS-CoV-2 Ag Ultra Pool Test. Cada concentração de microrganismo ou vírus foi testada 
na ausência ou presença de SARS-CoV-2 inativado por calor num nível de 2–3 x LoD (através de 
extração de uma amostra de exsudado positiva e de quatro amostras de exsudado negativas 
para um único frasco de tampão de extração Tauns). Os resultados são mostrados abaixo.

Microrganismo Origem Concentração Reatividade cruzada  
(Sim/Não)

Interferência 
(Sim/Não)

Burkholderia 
cepacia Zeptometrix 1 x 106 UFC/mL Não 

(3/3 negativos)
Não 

(3/3 positivos)

Chlamydia 
pneumoniae

LGC 
Limited/

ATCC
1 x 106 UFC/mL Não 

(3/3 negativos)
Não 

(3/3 positivos)

Citomegalovírus Zeptometrix 1 x 105 UFP/mL Não 
(3/3 negativos)

Não 
(3/3 positivos)

Haemophilus 
parainfluenzae Zeptometrix 1 x 106 UFC/mL Não 

(3/3 negativos)
Não 

(3/3 positivos)

Ecovírus  
humano 3

LGC 
Limited/

ATCC
1 x 105 UFP/mL Não 

(3/3 negativos)
Não 

(3/3 positivos)

Metapneumovírus 
humano 3* Zeptometrix 8138 UFP/ml Não 

(3/3 negativos)
Não 

(3/3 positivos)

Legionella 
pneumophila Zeptometrix 1 x 106 UFC/mL Não 

(3/3 negativos)
Não 

(3/3 positivos)

Vírus varicela 
zoster Zeptometrix 1 x 106 UFC/mL Não 

(3/3 negativos)
Não 

(3/3 positivos)

Mycobacterium 
tuberculosis Zeptometrix 1 x 106 UFC/mL Não 

(3/3 negativos)
Não 

(3/3 positivos)

*Para o metapneumovírus humano, a concentração de stock foi inferior ou igual à concentração 
de testagem recomendada. Neste caso, só foi possível testar na concentração de stock.
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Efeito prozona em dose alta com 5 amostras nasais

Os estudos de efeito prozona em dose alta determinam o nível em que é possível observar 
resultados falsos negativos quando níveis muito elevados do alvo estão presentes numa amostra 
testada. Para determinar se o LumiraDx SARS-CoV-2 Ag Ultra Pool Test possui algum efeito prozona 
em dose alta, concentrações crescentes do vírus SARS-CoV-2 inativado por UV (Zeptometrix 
0810622UV) foram testadas até uma concentração de 6,3 x 105 TCID50/mL. Neste estudo, foi 
adicionado ao material inicial um volume de matriz nasal humana agrupada obtida a partir 
de dadores saudáveis, confirmada como negativa para o SARS-CoV-2. Em cada diluição, 
foram adicionadas amostras de 50 µl a zaragatoas, tendo as zaragatoas sido processadas para 
testagem no LumiraDx SARS-CoV-2 Ag Ultra Pool Test de acordo com o folheto informativo, 
utilizando o procedimento adequado para amostras nasais de doentes obtidas por zaragatoa. 

Não foi observado qualquer impacto no desempenho do teste nem qualquer efeito prozona em 
dose alta até uma concentração de 6,3 x 105 TCID50/mL de SARS-CoV-2.

Diluição de teste Concentração (TCID50/mL)

1 0

2 4921,88

3 9843,75

4 19 687,5

5 39 375

6 78 750

7 157 500

8 315 000

9 630 000

Variantes de preocupação

O LumiraDx monitoriza ativamente novas mutações no genoma viral do SARS-CoV-2, à medida 
que estas surgem. A reatividade do LumiraDx SARS-CoV-2 Ag Ultra Pool Test será avaliada em 
relação a todas as variantes que suscitem preocupação, à medida que estas surgirem. Os 
resultados atualizados deste programa de testagem podem ser encontrados no nosso Boletim 
Técnico de Variantes do SARS-CoV-2, no nosso site lumiradx.com.

Referências:

1. Organização Mundial de Saúde www.who.int

2. Centros para Controlo e Prevenção de Doenças www.cdc.gov

3. La Scola B., Le Bideau M., Andreani J., Hoang V.T., Grimaldier C., Colson P. Viral RNA load as 
determined by cell culture as a management tool for discharge of SARS-CoV-2 patients from 
infectious disease wards. Eur J Clin Microbiol Infect Dis. 2020:39(6): 1059-1061
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Glossário de símbolos

Símbolo Significado

Limitação de temperatura

Fabricante

Dispositivo médico para diagnóstico in vitro

Número de catálogo

Número de Lote

Data de validade – indica a data após a qual o material de diagnóstico 
in vitro/de Controlo de Qualidade não aberto não pode ser utilizado

Consultar as instruções de utilização

Não reutilizar

Para testes efetuados próximo dos doentes

Importador

“Marcação CE”. Este produto cumpre os requisitos da Diretiva Europeia 
98/79/CE sobre dispositivos médicos para diagnóstico in vitro.

Indica a presença de um leitor/etiqueta de Radio Frequency Identification 
(RFID).

Indica o número total de testes DIV que podem ser realizados com o 
dispositivo médico para DIV.

Designa um meio que contém informação específica sobre a 
identificação de um dispositivo.

Indica o representante autorizado para a Comunidade Europeia/União 
Europeia.
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Apoio ao Cliente LumiraDx: 

Em caso de dúvida sobre o produto, contacte o Apoio ao Cliente da LumiraDx através do e-mail 
customerservices@lumiradx.com, ou procurando os contactos telefónicos em lumiradx.com.

Quaisquer resultados adversos obtidos com a utilização deste produto e/ou quaisquer 
problemas de qualidade devem ser reportados ao Apoio ao Cliente LumiraDx pelo e-mail 
customerservices@lumiradx.com ou em lumiradx.com.

Se um incidente grave ocorrer durante a utilização do dispositivo, ou como resultado da sua 
utilização, comunique-o ao fabricante e/ou ao seu representante autorizado, bem como à sua 
autoridade nacional.

Política de devolução:

Se existir um problema com as Tiras do Teste LumiraDx SARS-CoV-2 Ag Ultra Pool, a sua devolução 
poderá ser solicitada. Antes de devolver os testes, solicite um número de autorização de 
devolução do Apoio ao Cliente LumiraDx. Este número de autorização de devolução tem de estar 
indicado na embalagem de envio para devolução. Para devoluções normais após a compra, 
contacte o Apoio ao Cliente LumiraDx para se informar dos termos e condições.

Garantia limitada

Tiras do Teste LumiraDx SARS-CoV-2 Ag Ultra Pool — de acordo com o prazo de validade.

As tiras não utilizadas têm de ser armazenadas de acordo com as condições necessárias de 
armazenamento tal como indicado no folheto deste produto e apenas podem ser utilizadas 
até à data de validade impressa na bolsa da Tira de Teste e na embalagem das Tiras de Teste. 
Durante o período de garantia aplicável, a LumiraDx garante que todos os produtos (i) serão 
de boa qualidade e livres de defeitos, (ii) funcionarão de acordo com as especificações do 
material indicadas no folheto informativo e (iii) serão aprovados pelas agências governamentais 
exigidas para venda de produtos para a utilização prevista (a “garantia limitada”). Se o produto 
falhar no cumprimento dos requisitos da garantia limitada, a única opção para o cliente, será a 
reparação ou substituição por parte da LumiraDx, mediante o critério da LumiraDx, das Tiras de 
Teste. Exceto no que diz respeito à garantia limitada indicada nesta secção, a LumiraDx renuncia 
a toda e qualquer garantia, expressa ou implícita, incluindo, entre outras, a qualquer garantia de 
comercialização, adequação para um determinado fim e inexistência de infração relativa ao 
produto. A responsabilidade máxima da LumiraDx perante qualquer reclamação de um cliente 
não deve exceder o preço líquido pago pelo cliente. Nenhuma das partes deve ser responsável 
perante a outra em caso de danos excecionais, incidentais ou consequenciais incluindo, entre 
outros, perdas comerciais, de lucros, dados ou receitas, mesmo que uma parte receba aviso 
prévio da possibilidade da ocorrência deste tipo de danos. A Garantia Limitada acima indicada 
não deve ser aplicada se o cliente submeteu o teste agrupado LumiraDx SARS-CoV-2 Ag a abusos 
físicos, má utilização, utilização anómala, utilização inconsistente com o Manual do Utilizador da 
LumiraDx Platform ou com o folheto informativo, em caso de fraude, alteração, esforço físico 
incomum, negligência ou acidentes. Quaisquer reclamações de garantia por parte de um Cliente 
ao abrigo da Garantia Limitada deverão ser feitas por escrito dentro do período da Garantia 
Limitada.

Propriedade intelectual:

O LumiraDx Instrument, as Tiras de Teste e toda a documentação LumiraDx fornecida (“produtos”) 
estão protegidos por lei. A propriedade intelectual dos produtos LumiraDx é da LumiraDx. Pode 
encontrar detalhes relevantes em matéria de propriedade intelectual relativa aos nossos produtos 
em lumiradx.com/IP.
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Avisos legais:

Copyright © 2022 LumiraDx UK e filiados. Todos os direitos reservados. LumiraDx e o logótipo de 
chama são marcas registadas protegidas da LumiraDx International LTD. Os detalhes completos 
destes e de outros registos de LumiraDx podem ser encontrados em lumiradx.com/IP. Todas as 
outras marcas registadas pertencem aos respetivos proprietários.

Informação sobre o fabricante:

LumiraDx AB, Västra Vägen 5A,
16961 Solna, Suécia

LumiraDx UK Ltd 
Dumyat Business Park, Alloa
FK10 2PB, Reino Unido 
Número de registo: 09206123

A marcação CE aplica-se apenas ao 
LumiraDx Instrument, às Tiras de Teste, 
aos Controlos de Qualidade e ao 
Connect Hub

SPEC-35989 R1 ART-02767 R1 Data de Rev. 2022/09
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Apenas para uso profissional
Apenas para uso diagnóstico in vitro

SPEC-35989 R1 ART-02767 R1 Data da rev.: 2022/09

Nome do produto Descrição do produto
 

LumiraDx SARS-CoV-2 Ag Ultra Pool EN, FR, DE, IT, NL, ES
Tiras de Teste L016000701048 48

LumiraDx SARS-CoV-2 Ag Ultra Pool EN/NO/FI/DA/SE
Tiras de Teste L016000702048 48

LumiraDx SARS-CoV-2 Ag Ultra Pool EN/ES/PT-EU/PT-BR
Tiras de Teste L016000704048 48

LumiraDx SARS-CoV-2 Ag Ultra Pool EN/TR/GR/FR/Arábico
Tiras de Teste L016000705048 48

LumiraDx SARS-CoV-2 Ag Ultra Pool EN/ID/VN/KR/TH
Tiras de Teste L016000706048 48

LumiraDx SARS-CoV-2 Ag Ultra Pool EN/CZ/RO/PL/HU/BG
Tiras de Teste L016000708048 48

SARS-CoV-2 Ag Ultra Pool



PORTUGUÊS (BRASIL)

LumiraDx SARS-CoV-2 Ag Ultra Pool

As Tiras de Teste do LumiraDx Ultra Pool de antígeno (Ag) do vírus da síndrome respiratória aguda 
grave (SARS) CoV-2 (doravante denominadas Tiras de Teste) são para uso com a LumiraDx 
Platform. A LumiraDx Platform é um sistema POC (Point of Care, ou atendimento no local do 
paciente), de uso profissional, utilizado para testes diagnósticos in vitro. Compreende um LumiraDx 
Instrument portátil e uma Tira de Teste LumiraDx para o teste solicitado. Este produto é SOMENTE 
PARA USO DE PROFISSIONAIS DE SAÚDE e possibilita ao usuário realizar testes utilizando pequenos 
volumes de amostra e visualizar os resultados rapidamente na tela sensível ao toque do Instrument. 

Uso pretendido: 

O teste LumiraDx SARS-CoV-2 Ag Ultra Pool é um ensaio rápido automatizado de 
imunofluorescência em microfluidos para uso com a LumiraDx Platform que se destina à detecção 
qualitativa do antígeno de proteína de nucleocapsídeo do SARS-CoV-2 em uma a cinco amostras 
individuais de amostras de swab nasal autocoletadas e supervisionadas profissionalmente ou 
amostras nasais coletadas profissionalmente que são, então, agrupadas para testes. As amostras 
devem ser coletadas de um a cinco indivíduos com suspeita de infecção por COVID-19 durante 
os primeiros doze dias da manifestação dos sintomas ou de indivíduos assintomáticos.

Resultados positivos indicam a presença de antígenos virais do vírus infeccioso em uma das 
amostras agrupadas, mas a correlação clínica com o histórico de cada indivíduo e outras 
informações diagnósticas são necessárias para confirmar a situação da infecção. Se o pool de 
amostras for positivo, então cada indivíduo deverá ser testado novamente em separado e com 
uma amostra individual recém-coletada antes da apresentação de um resultado.

Resultados negativos não excluem infecção por SARS-CoV-2 e devem ser considerados no 
contexto do histórico e das exposições recentes do indivíduo e da presença de sinais e sintomas 
compatíveis com COVID-19.

Os resultados não devem ser usados como base única para decisões de tratamento ou de 
manejo de caso, incluindo decisões de controle da infecção. 

O teste LumiraDx SARS-CoV-2 Ag Ultra Pool destina-se a ser usado por indivíduos treinados e 
proficientes na realização de testes utilizando a LumiraDx Platform no local de atendimento do 
paciente.

Cuidado: Para uso diagnóstico in vitro.

Apenas para uso profissional
Apenas para uso diagnóstico in vitro

SPEC-35989 R1 ART-02767 R1 Data da rev.: 2022/09

SARS-CoV-2 Ag Ultra Pool
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Antes de iniciar o teste, caso não tenha experiência com o LumiraDx Instrument 
e a LumiraDx Platform, você deverá ler o Manual do Usuário da LumiraDx 
Platform e este encarte do produto na íntegra. Além disso, assista ao vídeo de 
treinamento sobre a LumiraDx Platform, disponível em lumiradx.com

Resumo e explicação do teste: 

A Organização Mundial da Saúde (OMS) denominou a doença causada pelo vírus SARS-CoV-2 
como doença do coronavírus de 2019 ou COVID-191. Os sintomas mais comuns da COVID-19 
são febre, cansaço e tosse seca. Alguns pacientes podem ter dor, congestão nasal, cefaleia, 
conjuntivite, dor de garganta, diarreia, perda do paladar ou olfato, ou erupção na pele ou 
descoloração dos dedos das mãos ou dos pés. Estes sintomas são geralmente leves e começam 
gradualmente. Algumas pessoas se tornam infectadas, mas não desenvolvem nenhum sintoma 
e não se sentem mal. Contudo, a doença pode se desenvolver rapidamente e apresentar alta 
morbidade em certas populações, especialmente naquelas com quadros clínicos subjacentes. A 
doença pode ser transmitida de uma pessoa para outra por meio de pequenas gotículas do nariz 
ou da boca, que se propagam quando uma pessoa com COVID-19 tosse ou expira. A maioria das 
estimativas do período de incubação da COVID-19 varia de 2 a 14 dias2. 

O uso do teste LumiraDx SARS-CoV-2 Ag Ultra Pool possibilitará que o médico confirme a infecção 
rapidamente em um pool de amostras de um a cinco pacientes, comece o tratamento 
adequado e inicie as precauções de isolamento, ajudando a prevenir a disseminação futura da 
infecção.

Princípio do ensaio: 

O teste LumiraDx SARS-CoV-2 Ag Ultra Pool é um dispositivo de imunoensaio por fluorescência 
desenvolvido para detectar a presença do antígeno de proteína de nucleocapsídeo de SARS-
CoV-2 em amostras de swab nasal. A Tira de Teste é de uso único.

O teste LumiraDx SARS-CoV-2 Ag Ultra Pool é realizado coletando amostras de swab nasal de até 
cinco indivíduos e combinando em um pool, eluindo cada amostra individual sequencialmente 
em um único frasco contendo tampão de extração. Uma gota dessa amostra é então 
adicionada à porta de amostras na parte inferior da Tira de Teste. O LumiraDx Instrument é 
programado para realizar o protocolo de pool test depois que a amostra reagir com os reagentes. 
A análise se baseia na quantidade de fluorescência que o Instrument detecta na área de 
medição da Tira de Teste. A concentração do analito na amostra é diretamente proporcional 
à fluorescência detectada. Os resultados são exibidos na tela sensível ao toque do Instrument 
em até 5 minutos após a adição do pool de amostras. Se o pool de amostras for positivo, então 
cada indivíduo deverá ser testado novamente em separado e com uma amostra individual 
recémcoletada.  Se o pool de amostras for negativo, então cada amostra constituinte será 
reportada como negativa. 

Materiais fornecidos:

• Tiras de Teste LumiraDx embaladas individualmente em bolsas de alumínio seladas 
contendo dessecante.

• Folheto de informações do teste LumiraDx

• Etiqueta de RFID (identificação por radiofrequência) afixada dentro da caixa de Tiras de 
Teste

• Frascos com tampão de extração

• Tampas conta-gotas
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Materiais necessários, mas não fornecidos:

• LumiraDx Instrument

• Instruções de referência rápida do LumiraDx SARS-CoV-2 Ag Ultra Pool

• Controles de Qualidade do LumiraDx SARS-CoV-2 Ag (conforme exigido para atender à 
conformidade local e organizacional)

• LumiraDx Connect, se for necessária conectividade (consulte o Manual do Usuário do 
LumiraDx Connect) 

• Equipamento padrão para coleta com swab nasal. Acesse o site lumiradx.com para obter 
informações sobre os swabs que foram validados para uso com o teste  
LumiraDx SARS-CoV-2 Ag Ultra Pool.

Avisos e precauções:

• Apenas para uso diagnóstico in vitro

• Não abra a Tira de Teste até estar pronto para seu uso imediato.

• Descarte e não use nenhuma Tira de Teste ou outros materiais danificados ou que 
tenham caído.

• Para evitar a contaminação da amostra, evite tocar na extremidade do swab que fica 
em contato com a amostra antes e depois da coleta.

• O teste não pode ser interpretado visualmente; o LumiraDx Instrument deve ser usado 
para gerar os resultados.

• Não use os componentes do kit após a data de validade

• Não reutilize nenhum componente do kit. 

• As amostras devem ser processadas conforme indicado nas seções Extração de 
amostras e Realização de um teste deste encarte do produto. Não seguir as instruções 
de uso pode gerar resultados imprecisos. 

• Todos os componentes deste kit devem ser descartados como resíduos de risco 
biológico em conformidade com os regulamentos e procedimentos locais.

• Tome as precauções normais necessárias para manusear todos os reagentes de 
laboratório. Use roupas de proteção, como jalecos de laboratório, luvas descartáveis e 
protetores oculares durante a coleta e avaliação das amostras.

• Técnicas adequadas de segurança laboratorial devem ser seguidas sempre que se 
trabalha com amostras de pacientes com SARS-CoV-2. Swabs de pacientes, Tiras de 
Teste usadas e frascos com tampão de extração usados podem ser potencialmente 
infecciosos. Métodos apropriados de manuseio e descarte devem ser estabelecidos 
pelo laboratório de acordo com os regulamentos e procedimentos locais.

• Para obter informações adicionais sobre segurança, manipulação e descarte dos 
componentes dentro deste kit, consulte a ficha de dados de segurança (Safety Data 
Sheet, SDS) localizada em lumiraDx.com

Armazenamento do kit do teste:

Armazene as Tiras de Teste em sua caixa original. Você pode armazenar as Tiras de Teste a 
uma temperatura entre 2 °C e 30 °C (36 °F e 86 °F). Evite congelar ou armazenar em local 
onde a temperatura possa ultrapassar os 30 °C. Quando devidamente armazenadas, as Tiras 
de Teste podem ser usadas até a data de validade impressa na bolsa de alumínio e na caixa 
de Tiras de Teste. Descarte as Tiras de Teste se ultrapassarem sua data de validade.

95



Manuseio das Tiras de Teste:

Quando estiver pronto para realizar um teste, abra a caixa de Tiras de Teste, retire uma Tira 
de Teste da caixa e remova-a da bolsa de alumínio. Segure a Tira de Teste na extremidade 
com a etiqueta azul, de modo que essa etiqueta fique virada para cima. Não toque na área 
de aplicação de amostra da Tira de Teste. Não dobre ou torça a Tira de Teste. Não toque nos 
contatos da Tira de Teste. Depois de removida da bolsa de alumínio, a Tira de Teste deve ser 
usada imediatamente. Não use a Tira de Teste se houver sinais visíveis de danos na bolsa de 
alumínio, como rasgos ou furos. 

Material da amostra:

As seguintes amostras podem ser usadas com o teste LumiraDx SARS-CoV-2 Ag Ultra Pool: 

• Amostra de swab nasal anterior (NS)

O dispositivo de teste contém:

• Anticorpos monoclonais de coelho e camundongo

• Partículas de látex fluorescente

• Partículas magnéticas

• Tampão e agentes estabilizantes

Preparando o Instrument para realizar um teste:

Pressione o botão liga/desliga na parte de trás do Instrument para ligá-lo. Você ouvirá o Instrument 
ligar e a tela ficará preta, vazia, por vários segundos antes de inicializar. Se a tela escurecer, toque 
na tela sensível ao toque para reativar o Instrument. Verifique se o “Pooled Test (Teste de pool de 
amostras)” está disponível na tela inicial do Instrument. Caso não esteja, habilite o “Pooled Test 
(Teste de pool de amostras)” no menu de configurações do Instrument.

Se o teste LumiraDx SARS-CoV-2 Ag Ultra Pool for realizado com dois a cinco pacientes, selecione o 
“Pooled Test (Teste de pool de amostras)” a partir da tela inicial da Platform. Se o teste SARS-CoV-2 
Ag Ultra Pool for realizado com um paciente, selecione “Patient Test (Teste do paciente)” a partir 
da tela inicial da Platform. Não insira a Tira de Teste até que isso seja solicitado.

Consulte a seção sobre Realização de um teste neste encarte do produto sobre como testar uma 
amostra. As Instruções de Referência Rápida (Quick Reference Instructions, QRI) do teste LumiraDx 
SARS-CoV-2 Ag Ultra Pool fornecem um procedimento ilustrado passo a passo sobre como realizar 
um teste. Opere a LumiraDx Platform em temperatura ambiente, entre 15 °C e 30 °C (59 °F e 86 °F), 
e umidade relativa entre 10% e 75%.

Quando um novo lote da Tira de Teste for inserido pela primeira vez, o Instrument solicitará a 
instalação do Lot Calibration File (arquivo de calibração de lote). Depois de instalado, o Instrument 
terá todas as informações necessárias para processar o teste e quaisquer futuros testes do mesmo 
lote de Tiras de Teste.

Instalação do arquivo de calibração de lote:

Os arquivos de calibração de lote são necessários para fornecer ao Instrument as informações 
necessárias para a realização de testes diagnósticos. Essa instalação só precisa de ser realizada 
uma vez para cada lote de Tira de Teste. Sempre que for inserido um novo lote de Tiras de Teste, o 
Instrument avisará que o arquivo de calibração de lote deve ser instalado.
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Leitor de código de tira RFID

Localize o símbolo  no Instrument.

O Instrument emitirá um som e exibirá uma 
mensagem de confirmação.

Instalação
Toque com a parte de trás da 
caixa de Tiras de Teste sobre o 

símbolo  para instalar.

Quando indicado na tela sensível ao toque, abra a bolsa de alumínio imediatamente antes do 
uso e insira a Tira de Teste LumiraDx no LumiraDx Instrument. O Instrument indicará quando estiver 
pronto para a aplicação da amostra.

Os resultados do teste LumiraDx SARS-CoV-2 Ag Ultra Pool devem ser avaliados por um profissional 
de saúde no contexto de todos os dados clínicos e laboratoriais disponíveis.

Instruções para coleta de amostras:

Ao coletar qualquer tipo de amostra, siga as diretrizes e precauções universais de coleta de 
acordo com sua organização. Para a coleta de swabs nasais, siga as diretrizes apropriadas para 
coleta com swab e as recomendações do fabricante do swab. Os usuários devem ser treinados 
nos procedimentos apropriados de coleta e manuseio de amostras. 

As etapas a seguir se aplicam a swabs nasais. Para obter informações sobre os swabs 
recomendados para uso com o teste LumiraDx SARS-CoV-2 Ag Ultra Pool, consulte o “SARS-CoV-2 
Ag Ultra Pool Test Technical Bulletin - Swabs (Boletim técnico do SARS-CoV-2 Ag - swabs)” disponível 
em Lumiradx.com.
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Amostragem de um swab nasal anterior:

As amostras individuais devem ser coletadas e dispostas separadamente em um tubo estéril, 
limpo e seco.

70°

1. Incline a cabeça do paciente para trás a 70°.

2. É necessário coletar uma amostra com swab das 
duas narinas; isso é feito usando o mesmo swab. 
Retire um swab estéril de dentro da embalagem. 
Segure o swab pelo bastão e, girando-o 
suavemente, insira-o menos de 2,5 cm na narina 
até encontrar resistência nas conchas nasais. (as 
conchas nasais são as estruturas pequenas dentro 
do nariz).

3. Gire o swab várias vezes contra a parede nasal. 
Remova e repita este processo usando o mesmo 
swab na segunda narina. Coloque o swab em 
um tubo seco, limpo e estéril ou processe o swab 
diretamente no frasco com tampão de extração de 
acordo com as instruções para extração de amostra 
do pool de amostras descritas abaixo.

Depois de coletar o swab do paciente, processe-o no frasco de extração o mais rápido 
possível ou coloque-o em um tubo individual, seco, limpo e estéril, por até 1 hora antes de 
processá-lo no tampão de extração. Não coloque o swab de volta na manga da embalagem 
após a coleta da amostra.

Agrupamento das amostras para a realização de testes SARS-CoV-2 Ag Ultra Pool:

Pools com uma a cinco amostras podem ser testados usando o teste SARS-CoV-2 Ag Ultra Pool.

Processe as amostras agrupadas conforme descrito nas instruções abaixo referentes à extração da 
amostra de amostras agrupadas.
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Instruções para extração de amostras e amostras agrupadas: 

Um a cinco swabs individuais podem ser eluídos sequencialmente em um único frasco com 
tampão de extração.

ou ou
1. Remova o lacre ou a tampa de rosca 

azul do bocal do frasco de extração 
que contém o tampão de extração.

segundos

2. Coloque o swab do paciente no 
tampão de extração por 10 segundos 
para encharcá-lo e, em seguida, 
mexa bem girando o swab contra a 
parede do frasco 5 vezes.

3. Esprema o swab. Remova o swab 
do paciente do frasco de extração 
espremendo o meio do frasco para 
remover o líquido do swab. Descarte 
o swab no recipiente para resíduos de 
risco biológico.

OBSERVAÇÃO: Para testes de amostras 
agrupadas de dois a cinco indivíduos, repita 
as etapas 2 e 3 em sequência para até mais 
quatro swabs. Um total de no máximo cinco 
amostras pode ser colocado no mesmo 
frasco com tampão de extração.
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ou ou
4. Encaixe com firmeza a tampa 

contagotas transparente ou roxa no 
bocal do frasco de extração. Quando 
armazenada à temperatura ambiente, 
as amostras agrupadas extraídas 
deverão ser utilizadas em até cinco 
horas após seu preparo. Amostras 
de swab nasal extraídas podem ser 
congeladas a -80 °C e usadas até 
5 dias após terem sido congeladas.

x5 x5 x5ou ou
5. Inverta o frasco de extração 

suavemente cinco vezes logo antes de 
aplicar a amostra na Tira de Teste.

Realizando um teste (antes de iniciar esta etapa, consulte as Instruções de Referência Rápida 
para certificar-se de que o seu Instrument está preparado).

1. Aperte e aplique a amostra extraída do frasco com tampão de extração na área de 
aplicação da amostra da Tira de Teste inserida. Para isso, pressione as laterais do frasco do 
tampão de extração suavemente até que uma gota inteira fique visível e permita que a 
gota toque a área de aplicação de amostra da Tira de Teste. A amostra será então inserida 
na Tira de Teste por ação capilar. Quando a amostra for detectada, o Instrument emitirá 
um som (se os sons estiverem habilitados) e uma mensagem de confirmação será exibida. 
A tela sensível ao toque do LumiraDx Instrument solicitará ao usuário que feche a porta 
imediatamente (OBS.: você tem apenas dez segundos para fechar a porta).

2. Não aplique mais do que uma gota da amostra. Não abra a porta enquanto o teste estiver 
em andamento. A tela sensível ao toque indicará o progresso do teste. 

3. O resultado aparecerá na tela sensível ao toque do Instrument em até 5 minutos após a 
aplicação da amostra e o início do teste. Para testar amostras agrupadas com duas a 
cinco amostras, os resultados serão exibidos como um resultado “Pooled Positive (Pool de 
amostras positivo)” ou “Pooled Negative (Pool de amostras negativo)” para SARS-CoV-2-
Ag na tela do Instrument. (Veja Fig. 1 e Fig. 2). Para testar amostras agrupadas com uma 
amostra, os resultados serão exibidos como um resultado positivo ou negativo para o SARS-
CoV-2 Ag na tela do Instrument.

4. Se um novo teste for necessário, será preciso usar uma nova Tira de Teste. Use o mesmo 
frasco com tampão de extração e repita o teste. Quando armazenada à temperatura 
ambiente, a amostra extraída deverá ser utilizada em até cinco horas após seu preparo. 
Amostras de swab nasal extraídas podem ser congeladas a -80 °C e usadas até 5 dias após 
terem sido congeladas.
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5. Descarte os swabs, o frasco com tampão de extração e a Tira de Teste no recipiente 
apropriado para resíduos clínicos. 

6. A desinfecção do Instrument com materiais aprovados pela LumiraDx é recomendada se 
houver suspeita de contaminação. Detalhes sobre os materiais desinfetantes aprovados 
estão disponíveis em lumiradx.com. Deixe o Instrument secar ao ar antes de testar a próxima 
amostra. O desinfetante deve permanecer em contato por pelo menos um minuto.

Interpretação do resultado de um teste individual:

Os resultados serão exibidos na tela do Instrument - exemplos de pools de 2 a 5 amostras são 
ilustrados abaixo do visor da tela de resultados:

Fig. 1: Resultado negativo 
para o teste de pool de 
amostras SARS-CoV-2 Ag 
de dois a cinco pacientes

Fig. 2: Resultado positivo 
para o teste de pool de 
amostras SARS-CoV-2 Ag 
de dois a cinco pacientes

OBSERVAÇÃO: Um resultado negativo de pacientes com início dos sintomas há mais de doze 
dias deve ser tratado como presumível e, se necessário para o tratamento do paciente, pode ser 
confirmado com um ensaio molecular.

Negativo - resultados negativos de um teste de amostras agrupadas não exigem nenhum teste 
adicional de indivíduos dentro do pool de amostras e cada amostra constituinte é reportada 
como negativa. Se os sinais e sintomas clínicos do indivíduo forem incompatíveis com um resultado 
negativo e se os resultados forem necessários para a gestão individual da amostra, o indivíduo 
deverá, então, ser considerado para o teste individual.

Positivo - um pool de amostras positivo significa que um ou mais dos indivíduos testados no pool 
de amostras podem ser positivos para o antígeno de SARS-CoV-2. Os indivíduos incluídos dentro 
de um pool de amostras positivo com o teste LumiraDx SARS-CoV-2 Ag Ultra Pool devem (1) ser 
chamados novamente para a testagem com uma coleta individual de amostra ou (2) procurar 
tratamento de acompanhamento com um médico ou profissional de saúde para a realização de 
mais testes.
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Mensagens de erro:

Se ocorrer um problema, uma mensagem será exibida na 
tela sensível ao toque do Instrument. As mensagens de alerta 
incluem informações úteis e são destacadas por uma faixa 
laranja. As mensagens de erro também incluem um símbolo  

. Todas as mensagens conterão uma descrição do estado 
do Instrument ou do erro e uma instrução. As mensagens de erro 
contêm um código de identificação que pode ser usado para 
resolver outros problemas. Consulte o Manual do Usuário da 
LumiraDx Platform se uma mensagem de erro for exibida na tela 
sensível ao toque do LumiraDx Instrument e entre em contato 
com o Serviço de Atendimento ao Cliente da LumiraDx pelo 
e-mail faleconosco@lumiradx.com 

Exemplo de uma tela de erro:
Se o controle a bordo (On Board Control, OBC) falhar, uma 
mensagem de erro será exibida e não haverá a emissão 
de nenhum resultado do teste. Siga as instruções na tela 
para descartar a Tira de Teste e iniciar um novo teste. Se 
o problema persistir, entre em contato com o Serviço de 
Atendimento ao Cliente.

Controles integrados:
O Instrument lê o código de barras 2D em cada Tira de Teste e é capaz de identificar se a data de 
validade para uso da tira foi ultrapassada e se o arquivo de calibração de lote da tira ainda não 
foi carregado, quando então irá solicitá-lo. 

O LumiraDx Instrument e as Tiras de Teste de LumiraDx SARS-CoV-2 Ag Ultra Pool têm várias funções 
de Controle de Qualidade integradas para garantir a validade de cada ensaio. Essas verificações 
asseguram que o volume de amostra adicionado é suficiente e que a sequência do ensaio da Tira 
de Testes é o esperada. As verificações também asseguram que a Tira de Teste não foi danificada 
ou usada anteriormente. Quando essas verificações não são confirmadas, o ensaio dos testes é 
rejeitado e uma mensagem de erro é exibida na tela sensível ao toque do Instrument. 

O LumiraDx Instrument garante a qualidade dos resultados dos testes obtidos por meio dos 
seguintes recursos: 

• Verificações automáticas do funcionamento correto do Instrument na inicialização e 
durante a operação.

• Isso inclui o funcionamento de componentes elétricos, o funcionamento do aquecedor, 
o estado de carga da bateria e o desempenho dos acionadores mecânicos, sensores e 
sistema ótico. 

• Monitoramento do desempenho da Tira de Teste e controles durante o tempo de 
execução do teste. 

• Capacidade de executar testes de Controle de Qualidade usando as soluções de Controle 
de Qualidade LumiraDx, de modo a atender aos requisitos de conformidade regulamentar.

Controles de Qualidade externos:
Os Controles de Qualidade líquidos externos para SARS-CoV-2 Ag são disponibilizados pela 
LumiraDx e podem ser usados para comprovar que o teste está funcionando da forma 
adequada, demonstrando os resultados esperados do Controle de Qualidade e o desempenho 
correto do teste pelo operador.

Os requisitos do Controle de Qualidade externo devem ser estabelecidos de acordo com os 
regulamentos municipais, estaduais e federais ou os requisitos de acreditação. É recomendável 
que o teste de controle externo seja realizado com cada novo operador e antes do uso de 
um novo lote ou remessa do teste LumiraDx SARS-CoV-2 Ag Ultra Pool. Para obter instruções 
detalhadas, consulte o encarte do produto para os Controles de Qualidade do LumiraDx 
SARS-CoV-2 Ag, disponível em www.lumiradx.com. 
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Os Controles de Qualidade do LumiraDx SARS-CoV-2 Ag são adquiridos separadamente. 

Se os Controles de Qualidade do LumiraDx SARS-CoV-2 Ag não apresentarem o desempenho 
esperado, repita o teste de Controle de Qualidade e, se o problema persistir, não informe os 
resultados do paciente e entre em contato com o Serviço de Atendimento ao Cliente da 
LumiraDx. 

Limpeza e desinfecção:

A limpeza e a desinfecção do Instrument devem obedecer e ser executadas de acordo com os 
protocolos e cronogramas estabelecidos no local. 

Para limpar o Instrument, passe um pano macio levemente umedecido nas superfícies externas 
quando o equipamento estiver visivelmente sujo. 

É recomendado limpar e desinfetar o Instrument pelo menos uma vez por dia se estiver em uso ou 
se houver suspeita de contaminação. Detalhes sobre os materiais desinfetantes aprovados pela 
LumiraDx podem ser encontrados em lumiradx.com. Deixe o Instrument secar ao ar antes de testar 
a próxima amostra. O desinfetante deve permanecer em contato por pelo menos um minuto.

O excesso de líquido pode danificar o Instrument. Para a proteção do Instrument, é importante 
evitar a exposição à umidade excessiva. Todos os panos e/ou lenços usados na desinfecção 
devem estar ligeiramente úmidos, e qualquer excesso de líquido deve ser removido manualmente 
do pano antes do uso.

Evite as portas USB e entrada de energia. Não pulverize ou despeje a solução diretamente sobre 
o Instrument. Não coloque quaisquer objetos ou materiais de limpeza dentro da abertura para a 
Tira de Teste.

Limitações: 

• Este teste detecta SARS-CoV e SARS-CoV-2 viáveis (vivos) e não viáveis. O desempenho 
do teste depende da quantidade de vírus (antígeno) em amostras e pode ou não ter 
correlação com os resultados de cultura viral realizados na mesma amostra.

• Não seguir as instruções de uso pode afetar adversamente o desempenho do teste e/ou 
invalidar o resultado do teste.

• Resultados de testes devem ser considerados no contexto de todas as informações clínicas 
e diagnósticas disponíveis, incluindo histórico do paciente e outros resultados de testes.

• Resultados de testes positivos não diferenciam entre SARS-CoV e SARS-CoV-2.

• Resultados de testes negativos não têm como objetivo indicar outras infecções bacterianas 
ou infecções virais diferentes de SARS.

• Resultados negativos de pacientes com início dos sintomas há mais de doze dias, devem 
ser tratados como presuntivos e, se necessário para o manejo do paciente, a infecção 
pode ser confirmada com um ensaio molecular.

• O desempenho do teste Ag Ultra foi estabelecido com base na avaliação de amostras 
clínicas coletadas entre julho de 2020 e maio de 2022. O desempenho clínico não foi 
estabelecido para todas as variantes em circulação, mas estima-se que reflita as variantes 
prevalentes que estavam em circulação no momento e no local da avaliação clínica. O 
desempenho no momento do teste pode variar dependendo das variantes em circulação, 
o que inclui as novas cepas emergentes de SARS-CoV-2 e sua prevalência, que mudam 
com o tempo.

• Se a diferenciação de vírus e cepas específicas de SARS for necessária, testes adicionais, 
em consulta com os departamentos de saúde pública locais ou estaduais, serão 
necessários.

• O desempenho clínico foi estabelecido em amostras congeladas e pode ser diferente com 
amostras clínicas frescas.
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• Ao considerar estratégias de agrupamento, o potencial de adequação da estratégia 
de agrupamento deve ser considerado com base na frequência de positividade 
da população em teste, eficiência da rotina de trabalho dos pools de amostras e a 
especificidade do teste de pool de amostras.

• Os usuários devem testar as amostras o mais rápido possível após sua coleta. 

• Amostras nasais extraídas podem ser congeladas a -80 °C e usadas até cinco dias após o 
congelamento.

• As amostras em swabs e o tampão de extração devem estar em temperatura ambiente 
antes do teste. 

• Resultados de teste positivos não descartam a coinfecção com outros patógenos.

• Um resultado falso-negativo pode ocorrer se o nível do antígeno viral em uma amostra 
estiver abaixo do limite de detecção do teste ou se a amostra tiver sido inadequadamente 
coletada; portanto, um resultado de teste negativo não descarta a possibilidade de 
infecção por SARS-CoV-2.

• A quantidade de antígeno em uma amostra pode diminuir com o aumento da duração 
da doença. As amostras coletadas após 12 dias têm maior probabilidade de serem 
negativas em comparação com testes de RT-PCR.

• O conteúdo deste kit destina-se à detecção qualitativa de antígenos de SARS-CoV-2 
apenas em amostras de swab nasal.

• Para obter informações sobre os swabs que foram validados para uso com o LumiraDx 
SARS-CoV-2 Ag Ultra Pool Test, acesse o site lumiradx.com.

• Apenas tubos estéreis limpos e secos foram validados para uso com o LumiraDx SARS-CoV-2 
Ag Ultra Pool Test.

Desempenho clínico 1 (desempenho com amostras coletadas de indivíduos sintomáticos)

O desempenho do teste LumiraDx SARS-CoV-2 Ag Ultra foi estabelecido com 81 swabs 
nasais diretos coletados de forma prospectiva de pacientes individuais durante a pandemia 
de COVID-19. As amostras foram coletadas de pacientes inscritos sequencialmente e que 
apresentavam sintomas de COVID-19 ou doença semelhante à gripe. Nenhum resultado positivo 
foi observado em pacientes sem sintomas ou após passados 12 dias do início dos sintomas (DSSO). 
Swabs nasais duplos foram coletados simultaneamente e, em seguida, foram randomizados para 
serem testados com o teste LumiraDx ou com um método de referência de PCR autorizado para 
uso de emergência (EUA). As amostras foram coletadas em 2 centros nos Estados Unidos. 

Os swabs foram coletados e extraídos no tampão de extração LumiraDx sem meio de transporte. 

As amostras foram congeladas dentro de 1 hora da coleta e armazenadas até serem testadas. 
As amostras foram descongeladas e testadas em sequência, seguindo o encarte do produto, 
com operadores em caráter cego para o resultado da PCR. O desempenho do teste LumiraDx 
SARS-CoV-2 Ag Ultra foi comparado com os resultados de swabs nasais coletados em 3 ml de meio 
de transporte universal (UTM) e testados com um método de referência de PCR autorizado para 
uso de emergência.
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Dados demográficos de pacientes

Os dados demográficos (gênero, idade) dos pacientes que forneceram as 81 amostras usadas no 
estudo estão disponíveis. A tabela a seguir mostra o número de pacientes positivos identificados 
corretamente pelo ensaio da LumiraDx (LDx).

Idade N total Positivos para SARS-CoV-2 
nos testes da LumiraDx e PCR

Prevalência*

≤5 anos 1 0 0,0%

6 a 21 anos 6 2 33,3%

22 a 59 anos 59 29 49,2%

≥60 anos 15 7 46,7%

Feminino 49 21 42,9%

Masculino 32 17 53,1%

* A prevalência aqui foi calculada como o número de resultados positivos identificados 
corretamente pelo teste da LumiraDx dividido pelo N total

Desempenho clínico

A tabela a seguir mostra a medida do desempenho e os intervalos de confiança de 95%, 
calculados com o método de pontuação de Wilson, para as 81 amostras nasais coletadas até 
12 DSSO*, inclusive, para a detecção de SARS-CoV-2. 

Agrupamento N PPA IC de 95%

Ct (todos) 41 92,7% [80,6%,97,5%]

Ct < 34 (todos) 39 97,4% [86,8%,99,5%]

Ct < 33 (todos) 38 97,4% [86,5%,99,5%]

Ct < 30 (todos) 35 97,1% [85,5%,99,5%]

Ct < 25 (todos) 25 100,0% [86,7%,100,0%]

* DSSO = dias desde o início dos sintomas (days since symptom onset)
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As amostras com Ct acima de 33-34 geralmente são consideradas não infecciosas.3

Portanto, a tabela a seguir mostra a concordância entre o LumiraDx SARS-CoV-2 Ag Ultra e o 
ensaio RT-PCR de referência para a detecção de SARS-CoV-2 em 79 amostras coletadas até 
Ct 34 em até 12 DSSO*, inclusive.

RT-PCR para Ct <34 IC de 95% pelo método de 
pontuação de Wilson

LumiraDx  
SARS-CoV-2  

Ag Ultra

POS NEG Total Medição Estimativa ICI ICS

POS 38 0 38 PPA 97,4% 86,8% 99,5%

NEG 1 40 41 NPA 100,0% 91,2% 100,0%

TOTAL 39 40 79 VPP 100,0% 90,8% 100,0%

VPN 97,6% 87,4% 99,6%

Prevalência  49,4% 38,6% 60,2%

OPA
(% de 

concordância)
98,7% 93.2% 99,8%

PPA - concordância de porcentagem positiva (sensibilidade)
NPA - concordância de porcentagem negativa (especificidade)
VPP - valor preditivo positivo
VPN - valor preditivo negativo 
OPA - concordância percentual geral
IC - intervalo de confiança
ICI - intervalo de confiança inferior
ICS - intervalo de confiança superior

* DSSO = dias desde o início dos sintomas (days since symptom onset)

Desempenho clínico 2 (desempenho com amostras coletadas de indivíduos assintomáticos)

O desempenho do teste SARS-CoV-2 Ag Ultra foi mais uma vez estabelecido com 52 swabs nasais 
anteriores coletados de forma prospectiva de indivíduos assintomáticos entre novembro de 2020 
e março de 2021. As amostras foram coletadas em 4 centros nos Estados Unidos. Os swabs foram 
coletados e extraídos no tampão de extração da LumiraDx. As amostras foram congeladas dentro 
de 1 hora da coleta e armazenadas até serem testadas. O desempenho do teste LumiraDx SARS-
CoV-2 Ag Ultra foi comparado com os resultados de amostras de swab nasal anterior pareadas, 
coletadas em 3 ml de meio de transporte universal (UTM) e testadas com um método de PCR 
autorizado para uso de emergência.

Os dados demográficos (gênero, idade) dos pacientes que forneceram as 52 amostras usadas no 
estudo estão disponíveis. A tabela a seguir mostra o número de indivíduos positivos identificados 
corretamente pelo LumiraDx (LDx).

106



Dados demográficos de pacientes

Idade N total LumiraDx e PCR
SARS-CoV-2 positivo

Prevalência*

≤5 anos 0 0 0,00%

6 a 21 anos 11 7 63,6%

22 a 59 anos 31 10 32,3%

≥60 anos 10 5 50,0%

Feminino 35 12 34,3%

Masculino 17 10 58,8%

* A prevalência aqui foi calculada como o número de resultados positivos identificados 
corretamente pelo teste da LumiraDx dividido pelo N total

Desempenho clínico

A tabela a seguir mostra a medida de desempenho e os intervalos de confiança de 95%, 
calculados com o método de pontuação de Wilson, para os agrupamentos de resultados abaixo.

Agrupamento N PPA IC de 95%

Ct (todos) 23 95,7% [79,0%,99,2%]

Ct <30 (todos) 22 100,0% [85,1%,100%]

Ct <25 (todos) 18 100,0% [82,4%,100%]

A tabela a seguir mostra a concordância entre o LumiraDx SARS-CoV-2 Ag Ultra e o ensaio 
RT-PCR de referência para a detecção de SARS-CoV-2 nas amostras coletadas de indivíduos 
assintomáticos.
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RT-PCR IC de 95% pelo método de 
pontuação de Wilson

LumiraDx SARS-
CoV-2 Ag Ultra

POS NEG Total Medição Estimativa ICI ICS

POS 22 0 22 PPA 95,7% 79,0% 99,2%

NEG 1 29 30 NPA 100,0% 88,3% 100,0%

TOTAL 23 29 52 VPP 100,0% 85,1% 100,0%

VPN 96,7% 83,3% 99,4%

Prevalência  44,2% 31,6% 57,7%

OPA
(% de 

concordância)
98,1% 89,9% 99,7%

Desempenho clínico 3 (teste SARS-CoV-2 Ag Ultra Pool com 5 amostras nasais)

O desempenho do teste SARS-CoV-2 Ag Ultra Pool foi estabelecido durante a pandemia de 
COVID de 2020-2022 com 30 pools de amostras positivos coletados de 150 indivíduos e 36 pools 
de amostras negativos coletados de 180 indivíduos. Os indivíduos apresentavam sintomas de 
COVID-19 ou eram, supostamente, doadores negativos. As amostras (narinas anteriores) foram 
coletadas por um profissional de saúde ou por autocoleta supervisionada em centros nos Estados 
Unidos, Alemanha e Reino Unido. Swabs foram coletados e congelados após uma hora da coleta. 
As amostras foram então descongeladas e extraídas para um tampão de extração da LumiraDx. 
Para os pools de amostras positivos, um swab positivo foi incluído em uma sequência aleatória 
com quatro swabs negativos. Para os pools de amostras negativos, cinco swabs negativos 
foram extraídos. O desempenho do teste LumiraDx SARS-CoV-2 Ag Ultra Pool foi comparado 
aos resultados de swabs nasais ou nasofaríngeos de sujeitos individuais coletados no meio de 
transporte universal (universal transport medium, UTM) e testados usando o método PCR.

Desempenho clínico (classificação de todos os pools de amostras avaliáveis)

A tabela a seguir mostra a medida de desempenho e os intervalos de confiança de 95%, 
calculados com o método de pontuação de Wilson, para os agrupamentos de resultados abaixo.

Agrupamento N PPA IC de 95%

Ct (todos) 30 90,0% 74,4% a 96,5%

Ct <34 (todos) 29 93,1% 78,0% a 98,1%

Ct <33 (todos) 28 92,9% 77,4% a 98,0%

Ct <30 (todos) 26 96,2% 81,1 a 99,3%

Ct <28 (todos) 22 100% 85,1% a 100,0%

Medidas de desempenho e intervalos de confiança de 95% calculados com o método de 
pontuação de Wilson.
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Resultado de RT-PCR para swab único IC de 95% pelo método de 
pontuação de Wilson

Teste 
agrupado de 

LumiraDx

POS NEG Total Medição Estimativa ICI ICS

POS 27 1 28 PPA 90,0% 74,4% 96,5%

NEG 3 35 38 NPA 97,2% 85,8% 99,5%

TOTAL 30 36 66 VPP 96,4% 82,3% 99,4%

VPN 92,1% 79,2% 97,3%

Prevalência  45,5% 34,0% 57,4%

OPA
(% de 

concordância)
93,9% 85,4% 97,6%

Avaliações suplementares de desempenho clínico

Desempenho clínico 4 (SARS-CoV-2 Ag Ultra Test - conjunto de dados expandidos com swab 
nasal anterior como método de referência)

O desempenho do teste LumiraDx SARS-CoV-2 Ag Ultra foi expandido com amostras adicionais 
para criar um conjunto de dados de 477 swabs nasais diretos coletados de forma prospectiva 
de pacientes individuais durante a pandemia da COVID-19. As amostras foram coletadas de 
pacientes inscritos sequencialmente que apresentavam sintomas de COVID-19 ou da triagem 
de assintomáticos. Nenhum resultado positivo foi observado nos pacientes que apresentavam 
sintomas depois de passados 12 dias do início dos sintomas (DSSO). Swabs nasais duplos foram 
coletados simultaneamente e, em seguida, foram randomizados para serem testados com o teste 
LumiraDx ou com um método de PCR autorizado para uso de emergência (EUA). As amostras 
foram coletadas em 11 centros nos Estados Unidos. 

Os swabs foram coletados e extraídos no tampão de extração LumiraDx sem meio de transporte. 
As amostras foram congeladas dentro de 1 hora da coleta e armazenadas até serem testadas. 
As amostras foram descongeladas e testadas em sequência, seguindo o encarte do produto, 
com operadores em caráter cego para o resultado da PCR. O desempenho do teste LumiraDx 
SARS-CoV-2 Ag Ultra foi comparado com os resultados de swabs nasais coletados em 3 ml de 
meio de transporte universal (UTM) e testados com um método de PCR autorizado para uso de 
emergência. 
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Dados demográficos de pacientes

Os dados demográficos (gênero, idade) dos pacientes que forneceram as 477 amostras usadas 
no estudo estão disponíveis. A tabela a seguir mostra o número de indivíduos positivos identificados 
corretamente pelo LumiraDx (LDx).

Idade N total Positivos para SARS-CoV-2 nos 
testes da LumiraDx e PCR

Prevalência*

≤5 anos 9 3 33,3%

6 a 21 anos 75 25 33,3%

22 a 59 anos 306 94 30,7%

≥60 anos 87 27 31,0%

Feminino 275 70 25,5%

Masculino 202 79 39,1%

* A prevalência aqui foi calculada como o número de resultados positivos identificados 
corretamente pelo teste da LumiraDx dividido pelo N total

Desempenho clínico

A tabela a seguir mostra o número de indivíduos positivos e negativos identificados corretamente 
pelo dispositivo LumiraDx vs. RT-PCR ao longo dos dias desde o início dos sintomas (DSSO):

DSSO Positivos 
acumulados 

PCR

LDx
positivo

PPA ICI ICS Negativos 
acumulados 

PCR

LDx
negativo

NPA ICI ICS

0 3 3 100,0% 43,9% 100,0% 8 8 100,0% 67,6% 100,0%

4 109 97 89,0% 81,7% 93,6% 238 237 99,6% 97,7% 99,9%

7 138 122 88,4% 82,0% 92,7% 279 278 99,6% 98,0% 99,9%

12 143 127 88,8% 82,6% 93,0% 282 281 99,6% 98,0% 99,9%

A tabela a seguir mostra a medida de desempenho e os intervalos de confiança de 95%, 
calculados com o método de pontuação de Wilson, para os agrupamentos de resultados abaixo. 

Agrupamento N PPA IC de 95%

Ct (todos) 166 89,8% [84,2%,93,5%]

Ct <35 (todos) 149 96,0% [91,5%,98,1%]

Ct <34 (todos) 144 98,6% [95,1%,99,6%]

Ct <33 (todos) 141 98,6% [95,0%,99,6%]

Ct <30 (todos) 128 98,4% [94,5%,99,6%]

Ct <25 (todos) 91 98,9% [94,0%,99,8%]
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A tabela a seguir mostra a medida de desempenho e os intervalos de confiança de 95%, 
calculados com o método de pontuação de Wilson, para os resultados dos indivíduos acima, 
até 12 DSSO, inclusive, usando como referência um método de RT-PCR autorizado para uso de 
emergência.

RT-PCR IC de 95% pelo método de 
pontuação de Wilson

LumiraDx SARS-
CoV-2 Ag Ultra

POS NEG Total Medição Estimativa ICI ICS

POS 149 1 150 PPA 89,8% 84,2% 93,5%

NEG 17 310 327 NPA 99,7% 98,2% 99,9%

TOTAL 166 311 477 VPP 99,3% 96,3% 99,9%

VPN 94,8% 91,8% 96,7%

Prevalência  34,8% 30,7% 39,2%

OPA
(% de 

concordância)
96,2% 94,1% 97,6%

Desempenho clínico 5 (SARS-CoV-2 Ag Ultra Test - conjunto de dados expandidos com swab 
nasofaríngeo como método de referência)

Para 346 indivíduos do conjunto de dados da seção “Desempenho clínico 4”, foi coletado um 
swab nasofaríngeo adicional após a coleta nasal dupla. O swab nasofaríngeo foi colocado 
em 3 ml de meio de transporte universal (UTM) e testado com um método de PCR autorizado para 
uso de emergência.

Dados demográficos de pacientes

Os dados demográficos (gênero, idade) dos pacientes que forneceram as 346 amostras usadas 
no estudo estão disponíveis. A tabela a seguir mostra o número de indivíduos positivos identificados 
corretamente pelo LumiraDx (LDx).

Idade N total Positivos para SARS-CoV-2 nos 
testes da LumiraDx e PCR

Prevalência*

≤5 anos 8 3 37,5%

6 a 21 anos 58 16 27,6%

22 a 59 anos 217 55 25,4%

≥60 anos 63 15 23,8%

Feminino 192 37 19,3%

Masculino 154 52 33,8%

* A prevalência aqui foi calculada como o número de resultados positivos identificados 
corretamente pelo teste da LumiraDx dividido pelo N total
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A tabela a seguir mostra o número de indivíduos positivos e negativos identificados corretamente 
pelo dispositivo LumiraDx vs. RT-PCR ao longo dos dias desde o início dos sintomas (DSSO):

Desempenho clínico

DSSO Positivos 
acumulados 

PCR

LDx
positivo

PPA ICI ICS Negativos 
acumulados 

PCR

Negativos 
LDx

NPA ICI ICS

0 3 3 100,0% 43,9% 100,0% 8 8 100,0% 67,6% 100,0%

4 79 69 87,3% 78,2% 93,0% 203 202 99,5% 97,3% 99,9%

7 100 86 86,0% 77,9% 91,5% 241 240 99,6% 97,7% 99,9%

12 103 89 86,4% 78,5% 91,7% 243 242 99,6% 97,7% 99,9%

A tabela a seguir mostra a medida de desempenho e os intervalos de confiança de 95%, 
calculados com o método de pontuação de Wilson, para os agrupamentos de resultados abaixo.

Agrupamento N PPA IC de 95%

Ct (todos) 103 86,4% [78,5%,91,7%]

Ct <35 (todos) 97 90,7% [83,3%,95,0%]

Ct <34 (todos) 94 92,6% [85,4%,96,3%]

Ct <33 (todos) 91 93,4% [86,4%,96,9%]

Ct <30 (todos) 84 96,4% [90,0%,98,8%]

Ct <25 (todos) 59 98,3% [91,0%, 99,7%]

A tabela a seguir mostra a medida de desempenho e os intervalos de confiança de 95%, 
calculados com o método de pontuação de Wilson, para os resultados dos indivíduos acima, 
até 12 DSSO, inclusive, usando como referência um método de RT-PCR autorizado para uso de 
emergência.

RT-PCR IC de 95% pelo método de 
pontuação de Wilson

LumiraDx  
SARS-CoV-2  

Ag Ultra

POS NEG Total Medição Estimativa ICI ICS

POS 89 1 90 PPA 86,4% 78,5% 91,7%

NEG 14 242 256 NPA 99,6% 97,7% 99,9%

TOTAL 103 243 346 VPP 98,9% 94,0% 99,8%

VPN 94,5% 91,0% 96,7%

Prevalência  29,8% 25,2% 34,8%

OPA  
(% de 

correspondência)
95,7% 93,0% 97,4%
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Limite de detecção - (sensibilidade analítica) com amostras nasais:

Estudos de limite de detecção (LoD) determinaram a menor concentração detectável 
de SARS-CoV-2 na qual 95% de todas as replicatas (verdadeiramente positivas) testaram 
positivo. O LoD do teste LumiraDx SARS-CoV-2 Ag Ultra Pool foi estabelecido com o uso de 
diluições limitantes de SARS-CoV-2 inativado por ultravioleta (UV) (Zeptometrix 0810622UV). 
O 0810622UV é uma preparação de coronavírus 2 relacionado a SARS (SARS-CoV-2), isolado 
USA/NY-Wadsworth-33126-01/2020, que foi inativado por radiação ultravioleta. O material foi 
fornecido congelado na concentração de 1,26 x 106 TCID50/ml.

Triagem de limite de detecção:

Realizou-se um estudo inicial de triagem de LoD usando cinco diluições em série (um total de seis 
diluições) do vírus inativado por UV, feitas em matriz nasal humana negativa agrupada, iniciando 
a uma concentração de teste de 1,6 x 103 TCID50/ml, e processadas para cada estudo como 
descrito acima. Um swab foi enriquecido com vírus e quatro swabs foram enriquecidos com matriz 
nasal humana negativa e, em seguida, extraídos individualmente no mesmo tubo de tampão de 
extração para imitar o Pool Test. Essas diluições foram testadas em triplicata em 3 números de lote 
do LumiraDx SARS-CoV-2 Ag Ultra Pool. A menor concentração na qual todas (3 em 3 replicatas) 
foram positivas foi escolhida para encontrar o intervalo LoD. Ela foi de 1600 TCID50/ml.

Determinação do intervalo de limite de detecção:

Usando a concentração de 1600 TCID50/ml, o LoD foi mais refinado mediante duas diluições 
em série (um total de cinco diluições) do vírus inativado por UV, feitas em matriz nasal humana 
negativa agrupada. Estas diluições foram testadas em triplicata. A menor concentração na 
qual todas (3 em 3 replicatas) foram positivas foi considerada um LoD experimental para o teste 
LumiraDx SARS-CoV-2 Ag Ultra Pool. Ela foi de 400 TCID50/ml.

Confirmação do limite de detecção:

O LoD do teste LumiraDx SARS-CoV-2 Ag Ultra Pool foi então confirmado mediante o teste de 
20 replicatas com concentrações no limite de detecção experimental. Considerou-se como 
LoD final do teste LumiraDx SARS-CoV-2 Ag Ultra Pool a menor concentração que resultou na 
detecção positiva de dezenove (19) das vinte (20) replicatas. Com base nesse teste, o LoD das 
amostras de swab nasal foi confirmado como sendo de 400 TCID50/ml.

Concentração do material inicial LoD estimado N.º de positivos/Total % positivos

1,26 x 106 TCID50/ml 400 TCID50/ml 19/20 95
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Para fins de comparabilidade, o teste LumiraDx SARS-CoV-2 Ag Ultra também foi testado com 
o estoque de vírus inativado por UV para comparação do LoD. Os resultados na tabela abaixo 
demonstram que ambas as Tiras de Teste têm um LoD de 400 TCID50/ml quando se usa esse 
estoque. Isso confirma que o teste LumiraDx SARS CoV-2 Ag Ultra Pool tem um LoD equivalente ao 
do teste LumiraDx SARS-CoV-2 Ag Ultra.

Estudos anteriores mostraram um LoD comparável do teste SARS-CoV-2 Ag Ultra com o teste 
SARS-CoV-2 Ag de 12 minutos.

Teste LumiraDx SARS-CoV-2 
Ag Ultra  

(swab único)

Teste SARS-CoV-2  
Ag Ultra Pool

Testados para SARS-CoV-2 
(TCID50/ml) com uso do 
Zeptometrix 0810622UV

Resultado do teste Resultado do teste

1.600 3/3 positivos 3/3 positivos

800 3/3 positivos 3/3 positivos

400 20/20 positivos 19/20 positivos

200 0/3 positivo 0/3 positivo

100 0/3 positivo 0/3 positivo

50 0/3 positivo 0/3 positivo

Observação: Os níveis de TCID50/ml podem variar entre lotes, preparações e diferentes materiais 
de estoque utilizados. O teste LumiraDx SARS-CoV-2 Ag Ultra e o teste SARS-CoV-2 Ag Ultra Pool 
foram comparados, com a mesma preparação do material de estoque e no mesmo momento 
para fins de rastreabilidade, e apresentaram um LoD equivalente.
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Estudos de interferência endógena e exógena com uma amostra nasal

Foi realizado um estudo para demonstrar que substâncias potencialmente interferentes que 
podem ser encontradas no trato respiratório superior em pacientes sintomáticos (incluindo 
medicamentos de venda livre) não apresentam reação cruzada ou não interferem na detecção 
do SARS-CoV-2 com o teste LumiraDx SARS-CoV-2 Ag Ultra. Cada substância foi testada em 
triplicata na ausência ou presença de SARS-CoV-2 a 2-3 x LoD. As concentrações finais das 
substâncias testadas estão documentadas na tabela abaixo. 

Após a avaliação de risco, nenhuma substância foi considerada de maior risco para testes de 
repetição com 5 swabs nasais.

Substância interferente Concentração Interferência
(Sim/Não)

Sangue (humano)* 4% v/v Não (3/3 negativos, 3/3 positivos)

HAMA* 44 ng/ml Não (5/5 negativos, 5/5 positivos)

Mucina* 500 mg/dl Não (3/3 negativos, 3/3 positivos)

Ácido acetilsalicílico** 3 mg/dl Não (3/3 negativos, 3/3 positivos)

Afrin (oximetazolina)** 15% v/v Não (3/3 negativos, 3/3 positivos)

Biotina** 0,35 mg/dl Não (3/3 negativos, 3/3 positivos)

Budesonida** 0,00063 mg/dl Não (3/3 negativos, 3/3 positivos)

Gotas nasais CVS  
(fenilefrina)**

15% v/v Não (3/3 negativos, 3/3 positivos)

Spray nasal CVS 
(cromoglicato)**

15% v/v Não (3/3 negativos, 3/3 positivos)

Dexametasona** 1,2 mg/dl Não (3/3 negativos, 3/3 positivos)

Dextrometorfano** 0,00156 mg/dl Não (3/3 negativos, 3/3 positivos)

Difenidramina**  0,0774 mg/dl Não (3/3 negativos, 3/3 positivos)

Propionato de fluticasona**  0,000126 mg/dl Não (3/3 negativos, 3/3 positivos)

Homeopático (Alkalol)** 10% v/v Não (3/3 negativos, 3/3 positivos)

Mentol/benzocaína** 150 mg/dl Não (3/3 negativos, 3/3 positivos)

Metanol** 5% v/v Não (3/3 negativos, 3/3 positivos)

Mupirocina** 10 mg/dl Não (3/3 negativos, 3/3 positivos)

Naso GEL (NeilMed) 5% v/v Não (3/3 negativos, 3/3 positivos)

Salbutamol** 0,0045 mg/dl Não (3/3 negativos, 3/3 positivos)

Spray de fenol para 
dor de garganta**

15% v/v Não (3/3 negativos, 3/3 positivos)

Tamiflu  
(fosfato de oseltamivir)**

500 mg/dl Não (3/3 negativos, 3/3 positivos)

Tobramicina** 0,4 mg/dl Não (3/3 negativos, 3/3 positivos)
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Remédio para resfriado Zicam** 5% v/v Não (3/3 negativos, 3/3 positivos)

* Substâncias endógenas
** Substâncias exógenas

Estudos de reatividade cruzada (especificidade analítica) e interferência microbiana com uma 
amostra nasal

A reatividade cruzada e a interferência do teste LumiraDx SARS-CoV-2 Ag Ultra foram avaliadas 
por meio do teste de um painel de patógenos relacionados, agentes patológicos de alta 
prevalência e flora normal ou patogênica, incluindo vários microrganismos e vírus e matriz 
negativa, que tinham uma probabilidade razoável de serem encontrados na amostra clínica e 
potencial de apresentar reação cruzada ou interferir com o teste LumiraDx SARS-CoV-2 Ag Ultra 
Pool. Cada microrganismo e cada vírus foram testados na ausência ou presença de SARS-CoV-2 
inativado pelo calor a 2 a 3 x LoD e os resultados são apresentados abaixo.

Microrganismo Origem Concentração Reatividade cruzada  
(Sim/Não)

Interferência 
(Sim/Não)

Adenovírus  
(p. ex., tipo 1) Zeptometrix 1 x 105 UFP/ml Não

(3/3 negativos)
Não

(3/3 positivos)

Adenovírus  
(p. ex., tipo 5) LGC Limited 1 x 105 UFP/ml Não

(3/3 negativos)
Não

(3/3 positivos)

Adenovírus  
(p. ex., tipo 7) Zeptometrix 1 x 105 UFP/ml Não

(3/3 negativos)
Não

(3/3 positivos)

Acinetobacter 
Baumannii LGC Limited 1 x 106 UFC/ml Não

(3/3 negativos)
Não

(3/3 positivos)

Bordetella pertussis Zeptometrix 1 x 106 UFC/ml Não
(3/3 negativos)

Não
(3/3 positivos)

Burkholderia 
cepacia Zeptometrix 1 x 106 UFC/ml Não

(3/3 negativos)
Não

(3/3 positivos)

Candida albicans Zeptometrix 1 x 106 UFC/ml Não
(3/3 negativos)

Não
(3/3 positivos)

Chlamydia 
pneumoniae Zeptometrix 1 x 106 UFC/ml Não

(3/3 negativos)
Não

(3/3 positivos)

Citomegalovírus Zeptometrix 1 x 105 UFP/ml Não 
(3/3 negativos)

Não
(3/3 positivos)

Enterovírus (EV70) Zeptometrix 1 x 105 UFP/ml Não 
(3/3 negativos)

Não
(3/3 positivos)

Eikenella corrodens Zeptometrix 1 x 106 UFC/ml Não 
(3/3 negativos)

Não
(3/3 positivos)

Escherichia coli Zeptometrix 1 x 106 UFC/ml Não 
(3/3 negativos)

Não
(3/3 positivos)

Vírus Epstein-Barr Zeptometrix 1 x 105 cp/ml Não 
(3/3 negativos)

Não
(3/3 positivos)

Haemophilus 
influenzae Zeptometrix 1 x 106 UFC/ml Não 

(3/3 negativos)
Não

(3/3 positivos)
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Microrganismo Origem Concentração Reatividade cruzada  
(Sim/Não)

Interferência 
(Sim/Não)

Haemophilus 
parainfluenzae Zeptometrix 1 x 106 UFC/ml Não 

(3/3 negativos)
Não

(3/3 positivos)

Vírus herpes simplex LGC Limited 1 x 105 UFP/ml Não 
(3/3 negativos)

Não
(3/3 positivos)

Coronavírus 
humano 229E Zeptometrix 1 x 105 UFP/ml Não 

(3/3 negativos)
Não

(3/3 positivos)

Coronavírus 
humano NL63 Zeptometrix 1 x 105 UFP/ml Não 

(3/3 negativos)
Não

(3/3 positivos)

Coronavírus 
humano OC43 Zeptometrix 1 x 105 UFP/ml Não 

(3/3 negativos)
Não

(3/3 positivos)

Ecovírus humano 3 LGC Limited 1 x 105 UFP/ml Não 
(3/3 negativos)

Não
(3/3 positivos)

Metapneumovírus 
humano Zeptometrix 1 x 105 UFP/ml Não 

(3/3 negativos)
Não

(3/3 positivos)

Vírus influenza A 
H1N1 Brisbane Zeptometrix 1 x 105 UFP/ml Não 

(3/3 negativos)
Não

(3/3 positivos)

Vírus influenza B 
(Victoria/2/87) Zeptometrix 1 x 105 UFP/ml Não 

(3/3 negativos)
Não

(3/3 positivos)

Legionella 
pneumophila Zeptometrix 1 x 106 UFC/ml Não 

(3/3 negativos)
Não

(3/3 positivos)

Lactobacillus 
acidophilus Zeptometrix 1 x 106 UFC/ml Não 

(3/3 negativos)
Não

(3/3 positivos)

Sarampo Zeptometrix 1 x 105 UFP/ml Não 
(3/3 negativos)

Não
(3/3 positivos)

Coronavírus MERS Helvetica 
Care Sarl 1 x 105 UFP/ml Não

(3/3 negativos)
Não

(3/3 positivos)

Moraxella 
catarrhalis Zeptometrix 1 x 106 UFC/ml Não

(3/3 negativos)
Não

(3/3 positivos)

Mycobacterium 
tuberculosis Zeptometrix 1 x 106 UFC/ml Não

(3/3 negativos)
Não

(3/3 positivos)

Mycoplasma 
pneumoniae Zeptometrix 1 x 106 UFC/ml Não

(3/3 negativos)
Não

(3/3 positivos)

Nocardia 
asteroides Zeptometrix 1 x 106 UFC/ml Não

(3/3 negativos)
Não

(3/3 positivos)

Vírus parainfluenza 
tipo 1 Zeptometrix 1 x 105 UFP/ml Não

(3/3 negativos)
Não

(3/3 positivos)

Vírus parainfluenza 
tipo 2 Zeptometrix 1 x 105 UFP/ml Não

(3/3 negativos)
Não

(3/3 positivos)

Vírus parainfluenza 
tipo 3 Zeptometrix 1 x 105 UFP/ml Não

(3/3 negativos)
Não

(3/3 positivos)

Vírus parainfluenza 
tipo 4a Zeptometrix 1 x 105 UFP/ml Não

(3/3 negativos)
Não

(3/3 positivos)
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Microrganismo Origem Concentração Reatividade cruzada  
(Sim/Não)

Interferência 
(Sim/Não)

Pneumocystis 
jirovecii Zeptometrix 1 x 106 UFC/ml Não

(3/3 negativos)
Não

(3/3 positivos)

Lavado nasal 
humano agrupado

Doadores 
internos 14% v/v Não

(3/3 negativos)
Não

(3/3 positivos)

Proteus mirabilis Zeptometrix 1 x 106 UFC/ml Não
(3/3 negativos)

Não
(3/3 positivos)

Proteus Vulgaris Zeptometrix 1 x 106 UFC/ml Não
(3/3 negativos)

Não
(3/3 positivos)

Pseudomonas 
aeruginosa Zeptometrix 1 x 106 UFC/ml Não

(3/3 negativos)
Não

(3/3 positivos)

Vírus sincicial 
respiratório (tipo A) LGC Limited 1 x 105 UFP/ml Não

(3/3 negativos)
Não

(3/3 positivos)

Vírus sincicial 
respiratório (tipo B) LGC Limited 1 x 105 UFP/ml Não

(3/3 negativos)
Não

(3/3 positivos)

Rinovírus  
(p. ex., tipo 1A) Zeptometrix 1 x 105 UFP/ml Não

(3/3 negativos)
Não

(3/3 positivos)

Rinovírus  
(p. ex., tipo 2A) Zeptometrix 1 x 105 UFP/ml Não

(3/3 negativos)
Não

(3/3 positivos)

Caxumba Zeptometrix 1 x 105 UFP/ml Não
(3/3 negativos)

Não
(3/3 positivos)

Serratia 
marcescens Zeptometrix 1 x 106 UFC/ml Não

(3/3 negativos)
Não

(3/3 positivos)

Staphylococcus 
aureus Zeptometrix 1 x 106 UFC/ml Não

(3/3 negativos)
Não

(3/3 positivos)

Staphylococcus 
epidermidis Zeptometrix 1 x 106 UFC/ml Não

(3/3 negativos)
Não

(3/3 positivos)

Streptococcus  
mitis Zeptometrix 1 x 106 UFC/ml Não

(3/3 negativos)
Não

(3/3 positivos)

Streptococcus 
mutans Zeptometrix 1 x 106 UFC/ml Não

(3/3 negativos)
Não

(3/3 positivos)

Streptococcus 
pneumoniae Zeptometrix 1 x 106 UFC/ml Não

(3/3 negativos)
Não

(3/3 positivos)

Streptococcus 
pyogenes Zeptometrix 1 x 106 UFC/ml Não

(3/3 negativos)
Não

(3/3 positivos)

Streptococcus 
salivarius Zeptometrix 1 x 106 UFC/ml Não

(3/3 negativos)
Não

(3/3 positivos)

Streptococcus 
oralis Zeptometrix 1 x 106 UFC/ml Não

(3/3 negativos)
Não

(3/3 positivos)

Vírus Varicella-
Zoster Zeptometrix 1 x 105 UFP/ml Não

(3/3 negativos)
Não

(3/3 positivos)
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Para estimar a probabilidade de reatividade cruzada com o SARS-CoV-2 dos organismos que 
não estavam disponíveis para o teste úmido, utilizou-se a análise in silico com a Basic Local 
Alignment Search Tool (BLAST, Ferramenta Básica de Busca de Alinhamentos Locais) gerenciada 
pelo National Center for Biotechnology Information (NCBI, Centro Nacional de Informações 
Biotecnológicas) para avaliar o grau de homologia da sequência proteica. 

• No caso do coronavírus humano HKU1, existe homologia entre a proteína do 
nucleocapsídeo para SARS-CoV-2 e o coronavírus humano HKU1. Os resultados BLAST 
mostraram 30 IDs de sequências, todas de proteínas do nucleocapsídeo, mostrando 
homologia. O ID da sequência AGW27840.1 possui o escore de alinhamento mais alto e 
demonstrou ser 39,1% homólogo em 76% das sequências, isto é relativamente baixo, mas 
não é possível descartar completamente a reatividade cruzada.

• No caso do coronavírus de SARS, existe homologia elevada entre a proteína do 
nucleocapsídeo para SARS-CoV-2 e o coronavírus de SARS. Os resultados de BLAST 
mostraram 68 IDs de sequências, sendo a maioria proteínas do nucleocapsídeo, mostrando 
homologia. O ID da sequência AAR87518.1 possui o escore de alinhamento mais alto 
isolado de um paciente humano e demonstrou ser 90,76% homólogo em 100% da 
sequência. Este valor é alto, sendo a reatividade cruzada provável.

Estudos de reatividade cruzada (especificidade analítica) e interferência microbiana com 
cinco amostras nasais

A reatividade cruzada e a interferência do teste LumiraDx SARS-CoV-2 Ag Ultra Pool foram 
avaliadas por meio do teste de um painel de patógenos de mais alto risco que apresentam 
uma probabilidade razoável de serem encontrados na amostra clínica e com potencial para 
apresentar reação cruzada ou interferir no teste LumiraDx SARS-CoV-2 Ag Ultra Pool. Cada 
concentração de teste de organismo ou vírus foi testada na ausência ou presença de SARS-CoV-2 
inativado por calor em 2 a 3 x LoD (extraindo um swab positivo e quatro swabs negativos em um 
único frasco de tampão de extração de Tauns). Os resultados são exibidos abaixo.
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Microrganismo Origem Concentração Reatividade cruzada  
(Sim/Não)

Interferência 
(Sim/Não)

Burkholderia  
cepacia Zeptometrix 1 x 106  

UFC/ml
Não 

(3/3 negativos)
Não 

(3/3 positivos)

Chlamydia 
pneumoniae

LGC Limited/
ATCC

1 x 106  
UFC/ml

Não 
(3/3 negativos)

Não 
(3/3 positivos)

Citomegalovírus Zeptometrix 1 x 105  
UFP/ml

Não 
(3/3 negativos)

Não 
(3/3 positivos)

Haemophilus 
parainfluenzae Zeptometrix 1 x 106  

UFC/ml
Não 

(3/3 negativos)
Não 

(3/3 positivos)

Ecovírus  
humano 3

LGC Limited/
ATCC

1 x 105  
UFP/ml

Não 
(3/3 negativos)

Não 
(3/3 positivos)

Metapneumovírus 
humano 3* Zeptometrix 8.138  

UFP/ml
Não 

(3/3 negativos)
Não 

(3/3 positivos)

Legionella 
pneumophilia Zeptometrix 1 x 106  

UFC/ml
Não 

(3/3 negativos)
Não 

(3/3 positivos)

Vírus Varicella-Zoster Zeptometrix 1 x 106  
UFC/ml

Não 
(3/3 negativos)

Não 
(3/3 positivos)

Mycobacterium 
tuberculosis Zeptometrix 1 x 106  

UFC/ml
Não 

(3/3 negativos)
Não 

(3/3 positivos)

* No caso do metapneumovírus humano, a concentração de solução estoque foi menor ou igual 
à concentração de teste recomendada. Neste caso, só foi possível testa-lo na concentração da 
solução estoque.

Efeito gancho de alta dose com cinco amostras nasais

Estudos de efeito gancho de alta dose determinam o nível em que resultados falso-negativos 
podem ser observados na presença de níveis muito elevados do alvo na amostra testada. Para 
determinar se o teste LumiraDx SARS-CoV-2 Ag Ultra Pool sofre qualquer efeito gancho de alta 
dose, concentrações crescentes do vírus SARS-CoV-2 inativado por UV (Zeptometrix 0810622UV) 
foram testadas até uma concentração de 6,3 x 105 TCID50/ml. Neste estudo, o material inicial 
foi adicionado a um volume de matriz nasal humana agrupada obtida de doadores saudáveis 
e confirmado como negativo para SARS-CoV-2. A cada diluição, amostras de 50 µl foram 
adicionadas a swabs e os swabs foram processados para serem testados com o LumiraDx SARS-
CoV-2 Ag Ultra Pool de acordo com o encarte do produto e usando o procedimento adequado 
para amostras de swab nasal de pacientes. 

Não foi observado impacto algum no desempenho do teste nem efeito gancho de alta dose até 
uma concentração de 6,3 x 105 TCID50/ml de SARS-CoV-2.
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Diluição do teste Concentração (TCID50/ml)

1 0

2 4.921,88

3 9.843,75

4 19.687,5

5 39.375

6 78.750

7 157.500

8 315.000

9 630.000

Variantes preocupantes

A LumiraDx monitora ativamente as novas mutações no genoma viral do SARS-CoV-2 à medida 
que elas surgem. A reatividade do teste LumiraDx SARS CoV-2 Ag Ultra Pool será avaliada para 
todas as variantes preocupantes à medida elas que forem surgindo. Os resultados atualizados 
desse programa de testes podem ser encontrados em nosso Boletim Técnico de Variantes do  
SARS-CoV-2 em nosso site lumiradx.com.

Referências:

1. Organização Mundial da Saúde www.who.int

2. Centros de Controle e Prevenção de Doençaswww.cdc.gov

3. La Scola B., Le Bideau M., Andreani J., Hoang V.T., Grimaldier C., Colson P. Viral RNA load as 
determined by cell culture as a management tool for discharge of SARS-CoV-2 patients from 
infectious disease wards. Eur J Clin Microbiol Infect Dis. 2020:39(6): 1059-1061
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Glossário de símbolos

Símbolo Significado

Limitação de temperatura

Fabricante

Dispositivo médico para diagnóstico in vitro

Número de catálogo

Número do lote

Usar até (Use-by date) – indica a data após a qual o material de diagnóstico 
in vitro/Controle de Qualidade não aberto não pode mais ser usado

Consulte as instruções de uso

Não reutilizar

Para teste no local do paciente

Importador

“Marcação CE”. Este produto atende aos requisitos da Diretriz Europeia 
98/79/EC sobre dispositivos médicos para diagnóstico in vitro.

Indica a presença de leitor/etiqueta de identificação de radiofrequência 
(RFID).

Indica o número total de testes IVD que podem ser realizados com o 
dispositivo médico de IVD.

Indica um elemento que contém informações de identificação de 
dispositivo único.

Indica o representante autorizado na Comunidade Europeia/União 
Europeia.
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Serviço de Atendimento ao Cliente da LumiraDx: 

Para consultas sobre o produto, entre em contato com o Serviço de Atendimento ao Cliente da 
LumiraDx pelo e-mail faleconosco@lumiradx.com ou encontre os detalhes para contato telefônico 
em lumiradx.com.

Quaisquer resultados adversos decorrentes do uso deste produto e/ou problemas de qualidade 
também devem ser relatados ao Serviço de Atendimento ao Cliente da LumiraDx por 
e-mail: faleconosco@lumiradx.com ou em lumiradx.com.

Se ocorrer um incidente grave durante o uso do dispositivo ou em decorrência de seu uso, 
informe-o ao fabricante e/ou representante autorizado e às autoridades nacionais.

Política de devolução:

Em caso de problema com as Tiras de Teste de LumiraDx SARS-CoV-2 Ag Ultra Pool, poderemos 
pedir para que as devolva. Antes de devolver os testes, obtenha um número de autorização de 
devolução do Serviço de Atendimento ao Cliente da LumiraDx. Esse número de autorização de 
devolução deve estar indicado na caixa da remessa para devolução. No caso de devoluções 
comuns após a compra, entre em contato com o Serviço de Atendimento ao Cliente da LumiraDx 
para obter os termos e condições.

Garantia limitada

Tiras de Teste de LumiraDx SARS-CoV-2 Ag Ultra Pool - conforme o prazo de validade.

Tiras não utilizadas podem ser armazenadas de acordo com as condições de armazenamento 
exigidas e impressas neste encarte e podem ser usadas somente até a data de validade impressa 
na bolsa de alumínio e na caixa de Tiras de Teste. Durante o período de garantia aplicável, a 
LumiraDx garante que cada produto deverá (i) ser de boa qualidade, sem defeitos materiais; (ii) 
funcionar em conformidade com as especificações dos materiais referenciadas no encarte do 
produto; e (iii) ter a aprovação necessária das agências governamentais competentes para a 
venda de produtos para o uso pretendido (a “garantia limitada”). Caso o produto não atenda 
aos requisitos da garantia limitada, como única remediação para o cliente, a LumiraDx deverá 
reparar ou repor, a seu critério, as Tiras de Teste. Exceto pela garantia limitada estabelecida nesta 
seção, a LumiraDx se isenta de toda e qualquer garantia, expressa ou implícita, relacionada ao 
produto, incluindo, dentre outras, qualquer garantia de comercialização, adequação a uma 
finalidade específica e não violação. A responsabilidade máxima da LumiraDx perante qualquer 
reclamação do cliente não deverá exceder o preço líquido do produto pago pelo cliente. 
Nenhuma das partes será responsável perante a outra parte por danos especiais, incidentais 
ou consequentes, incluindo, dentre outros, perda de negócios, lucros, dados ou receita, mesmo 
que uma parte receba aviso prévio de que esses tipos de danos podem vir a ocorrer. A Garantia 
Limitada acima não será aplicada se o cliente tiver submetido o teste de pool de amostras 
LumiraDx SARS-CoV-2 Ag a abuso físico, uso indevido, uso anormal, uso inconsistente com o 
Manual do Usuário da LumiraDx Platform ou com o encarte do produto, fraude, adulteração, 
estresse físico incomum, negligência ou acidentes. Qualquer reivindicação de garantia pelo 
Cliente nos termos da Garantia Limitada deverá ser feita por escrito dentro do período aplicável 
da Garantia Limitada.

Propriedade intelectual:

O LumiraDx Instrument, as Tiras de Teste e toda a documentação fornecida pela LumiraDx 
(“Produtos”) são protegidos por lei. A propriedade intelectual dos produtos da LumiraDx 
permanece na LumiraDx. Detalhes de propriedade intelectual relevantes referentes aos nossos 
produtos podem ser encontrados em lumiradx.com/IP.
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Avisos legais:

Copyright © 2022 LumiraDx UK e afiliadas. Todos os direitos reservados. LumiraDx e o logotipo da 
chama são marcas comerciais protegidas da LumiraDx International LTD. Detalhes completos 
desses e de outros registros da LumiraDx podem ser encontrados em lumiradx.com/IP. Todas as 
outras marcas comerciais são de propriedade de seus respectivos donos.

Informações do fabricante:

LumiraDx AB, Västra Vägen 5A,
16961 Solna, Suécia

LumiraDx UK Ltd 
Dumyat Business Park, Alloa
FK10 2PB, Reino Unido 
Número do registro: 09206123

A Marca CE aplica-se apenas ao 
LumiraDx Instrument, às Tiras de Teste, 
aos Controles de Qualidade e ao 
Connect Hub

SPEC-35989 R1 ART-02767 R1 Data da rev.: 2022/09
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