
Uso pretendido*
O LumiraDx SARS-CoV-2 Ag Ultra Pool Test é um ensaio de imunofluorescência 
microfluídica rápido e automatizado para uso com a LumiraDx Platform. Destina-se à 
detecção qualitativa do antígeno de proteína de nucleocapsídeo do SARS-CoV-2 em 
uma a cinco amostras de swab nasal autocoletadas sob a supervisão de um profissional 
ou coletadas por um profissional, as quais são então agrupadas para teste. As amostras 
devem ser coletadas de um a cinco indivíduos com suspeita de infecção por COVID-19 
durante os primeiros doze dias do início dos sintomas ou de indivíduos assintomáticos.

Descrição do teste
O LumiraDx SARS-CoV-2 Ag Ultra Pool Test usa anticorpos específicos contra o 
SARS-CoV/SARS-CoV-2 em um imunoensaio tipo sanduíche partícula-partícula para 
determinar a presença do antígeno de proteína do nucleocapsídeo (Nucleocapsid 
Protein, NP) do SARS-CoV-2 nas amostras de teste.

Controles de Qualidade integrados 
O LumiraDx Instrument e o LumiraDx SARS-CoV-2 Ag Ultra Test têm várias funções de 
Controle de Qualidade integradas para garantir a validade de cada ensaio. Essas 
verificações incluem:

• Operação de componentes elétricos, operação do aquecedor, estado de carga 
da bateria, sensores e atuadores mecânicos e desempenho do sistema óptico.

• Posicionamento da Tira de Teste, sistema óptico e prazo de validade da Tira 
de Teste.

• Monitoramento do desempenho da Tira de Teste e controles durante o tempo 
de execução do teste.

• O SARS-CoV-2 Ag Ultra Pool Test tem um ensaio de Controle de Qualidade 
a bordo (OBC).

Controles de Qualidade externos para SARS-CoV-2 Ag
A LumiraDx disponibiliza Controles de Qualidade positivos e negativos para a 
avaliação completa de Controle de Qualidade do Instrument e das Tiras de Teste do 
SARS-CoV-2 Ag Ultra Pool Test.

Especificações do LumiraDx SARS-CoV-2 Ag Ultra Pool Test

*CONSULTE O FOLHETO INFORMATIVO DO SARS-COV-2 AG ULTRA POOL PARA VER A DECLARAÇÃO DE USO PRETENDIDO E OS DADOS 
CLÍNICOS NA ÍNTEGRA

Para uso diagnóstico in vitro.

Desempenho clínico*

SARS-CoV-2 Ag Ultra Test – dados de indivíduos sintomáticos 
e assintomáticos
Em estudos clínicos, o LumiraDx SARS-CoV-2 Ag Ultra Test demonstrou 97,4%** de concordância 
positiva em comparação com o teste de RT-PCR em amostras de indivíduos sintomáticos com  
Ct <34 em até 12 DSSO, inclusive.

Sintomáticos Assintomáticos

PPA 97,4%** 95,7%

NPA 100% 100%

**Ct <34

SARS-CoV-2 Ag Ultra Pool Test com cinco amostras nasais
Em estudos clínicos, o LumiraDx SARS-CoV-2 Ag Ultra Pool Test demonstrou 93,1% de 
concordância positiva em comparação com o RT-PCR em amostras agrupadas com Ct <34.

Agrupamento N PPA IC de 95%

Ct (todos) 30 90% 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 <33 (todos) 26 96,2% 81,1-99,3%

Ct <33 (todos) 22 100% 85,1-100,0%

PPA – CONCORDÂNCIA DE PORCENTAGEM POSITIVA; NPA – CONCORDÂNCIA DE PORCENTAGEM NEGATIVA; IC – INTERVALO DE CONFIANÇA

Desempenho analítico (limite de detecção)
Concentração do material inicial LoD estimado N.º de positivos/Total % positivos

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

Reatividade cruzada
Não se observou reatividade cruzada entre o SARS-CoV-2 Ag Ultra Pool Test e um painel de 
organismos e vírus que incluiu vários coronavírus humanos. Veja os detalhes completos no folheto 
informativo do LumiraDx SARS-CoV-2 Ag Ultra Pool.



Especificações do LumiraDx SARS-CoV-2 Ag Ultra Pool Test 

Tipo de amostra Swabs nasais

Tempo até o resultado 5 minutos

Tamanho do kit 48 testes

Capacidade de 
agrupamento do teste

1-5 amostras de pacientes

Exibição do resultado Qualitativo – positivo ou negativo

Temperatura de 
armazenamento

2-30 °C (36-86 °F)

Temperatura de operação 15-30 °C (59-86 °F)

Interferências
Consulte o folheto informativo do LumiraDx SARS-CoV-2 Ag 
Ultra Pool para obter mais informações

Controle a bordo
Ensaio de Controle de Qualidade a bordo (OBC) 
e controle do processamento das amostras

Material para Controle 
de Qualidade

Controles líquidos externos - positivo e negativo

Swabs para coleta nasal
Swabs estéreis para coleta nasal estão disponíveis com 
certos códigos de produto

Swabs
Para obter informações sobre os swabs que foram validados para uso com o LumiraDx 
SARS-CoV-2 Ag Ultra Pool Test, acesse lumiradx.com e consulte o boletim técnico.

Para obter mais informações, acesse lumiradx.com ou contate os Serviços de 
Atendimento ao Cliente da LumiraDx pelo e-mail customerservices@lumiradx.com 
ou pelo telefone: 0080058647239
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