
Tilsigtet anvendelse*
LumiraDx SARS-CoV-2 Ag Ultra Pool Test er en automatiseret, hurtig mikrofluidisk 
immunofluorescensanalyse til anvendelse med LumiraDx Platform, som er beregnet til 
kvalitativ påvisning af nucleocapsid-proteinantigen for SARS-CoV-2 i 1 til 5 individuelle 
prøver fra professionelt overvågede og selvudtagne nasale podepindsprøver eller 
professionelt udtagne nasale prøver, som derefter pooles til analyse. Prøverne skal 
udtages fra 1 til 5 personer, som mistænkes for at have COVID-19-infektion, inden for 
de første tolv dage efter symptomstart, eller fra asymptomatiske personer.

Beskrivelse af testen
LumiraDx SARS-CoV-2 Ag Ultra Pool Test anvender antistoffer mod SARS-CoV/
SARS-CoV-2 i en partikel-partikel sandwich-immunanalyse til at bestemme 
tilstedeværelsen af nucleocapsidprotein-antigen (NP) fra SARS-CoV-2 i testprøverne.

Indbyggede Kvalitetskontroller 
LumiraDx Instrument og LumiraDx SARS-CoV-2 Ag Ultra Test har flere integrerede 
Kvalitetskontrolfunktioner til at sikre validiteten af hver testkørsel. Disse kontroller omfatter:

• Driften af elektriske komponenter og varmelegeme, tilstanden af batteriets 
opladning, mekaniske aktuatorer og sensorer samt ydeevnen af det 
optiske system.

• Testkortenes placering, optik og Testkortenes udløb.

• Monitorering af Testkortenes ydeevne og kontroller under testkørslerne.

• SARS-CoV-2 Ag Ultra Pool Test indeholder en indbygget Kvalitetskontrol-analyse 
(OBC).

SARS-CoV-2 Ag eksterne Kvalitetskontroller
Positive og negative Kvalitetskontroller er tilgængelige fra LumiraDx til at gennemføre 
Kvalitetskontrol-vurdering af Instrumentet og SARS-CoV-2 Ag Ultra Pool Testkortene.

Specifikationer for SARS-CoV-2 Ag Ultra Pool Test

*SE PRODUKTINDLÆGSSEDLEN TIL SARS-COV-2 AG ULTRA POOL FOR AT SE HELE ERKLÆRINGEN OM TILSIGTET ANVENDELSE OG KLINISKE DATA

Til in vitro-diagnostik.

Klinisk ydeevne*

SARS-CoV-2 Ag Ultra Test – symptomatiske og asymptomatiske data
I kliniske studier viste LumiraDx SARS-CoV-2 Ag Ultra Test 97,4 %** positiv overensstemmelse 
sammenlignet med RT-PCR i prøver til Ct <34 fra personer med symptomer op til og med 12 DSSO.

Symptomatiske Asymptomatisk

PPA 97,4 %** 95,7 %

NPA 100 % 100 %

**Ct <34

SARS-CoV-2 Ag Ultra Pool Test med 5 nasale prøver
I kliniske studier viste LumiraDx SARS-CoV-2 Ag Ultra Pool Test 93,1 % positiv overensstemmelse 
sammenlignet med RT-PCR i poolede prøver til Ct <34.

Gruppering N PPA 95 % CI

Ct (alle) 30 90 % 74,4-96,5 %

Ct < 34 (alle) 29 93,1 % 78,0-98,1 %

Ct < 33 (alle) 28 92,9 % 77,4- 98,0 %

Ct < 33 (alle) 26 96,2 % 81,1-99,3 %

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

PPA – POSITIV OVERENSSTEMMELSE I PROCENT;  NPA – NEGATIV OVERENSSTEMMELSE I PROCENT; CI – KONFIDENSINTERVAL

Analytisk ydeevne (detektionsgrænse)
Indledende 
materialekoncentration Estimeret LoD Antal positive/total % positive

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

Krydsreaktivitet
 I SARS-CoV-2 Ag Ultra Pool Test blev der ikke fundet krydsreaktion med et panel af organismer 
og virusser, herunder flere humane coronavirusser. Se produktindlægssedlen til LumiraDx  
SARS-CoV-2 Ag Ultra Pool for alle detaljer.



Specifikationer for SARS-CoV-2 Ag Ultra Pool Test 

Prøvetype Næsepodninger

Tid til resultat 5 minutter

Sætstørrelse 48 tests

Kapaciteter for pooling 
af tests

1-5 patientprøver

Resultatvisning Kvalitativt – Positivt eller Negativt

Opbevaringstemperatur 2-30 °C (36-86 °F)

Driftstemperatur 15-30 °C (59-86 °F)

Interferenser
Se produktindlægssedlen til LumiraDx SARS-CoV-2 Ag 
Ultra Pool for detaljer

Indbygget kontrol
Indbygget Kvalitetskontrol-analyse (OBC) og 
prøvebehandlingskontrol

Kvalitetskontrolmateriale Positive og negative eksterne væskekontroller

Podepinde til 
næsepodning

Sterile podepinde til næsepodning fås med visse 
produktkoder

Podepinde
For oplysninger om podepinde, der er godkendt til brug med LumiraDx SARS-CoV-2 Ag Ultra 
Pool Test, henvises der til lumiradx.com og den tekniske bulletin.

For at få flere oplysninger henvises der til lumiradx.com, eller kontakt LumiraDx 
kundeservice via e-mail: info.dk@lumiradx.com eller telefon: 0080058647239
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