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1. Käyttötarkoitus 
LumiraDx Dual-Target SARS-CoV-2 STAR Complete on nopea, ei-isoterminen nukleiinihapon monistustesti (NAAT), joka käyttää qSTAR-
tekniikkaa (quantitative Selective Temperature Amplification Reaction) nukleiinihapon havaitsemiseen ja erottamiseen kahdesta 
erillisestä geenistä (nsp1 & orf8) SARS-CoV-2-genomista nenänielun tai nenän etuosan vanupuikkonäytteistä, jotka on kerätty kuivina 
tai siirtoaineeseen henkilöiltä, joilla epäillään COVID-19-tartuntaa. 

 
Tulokset on tarkoitettu SARS-CoV-2-nukleiinihapon tunnistamiseen. SARS-CoV-2-nukleiinihappo on yleensä havaittavissa 
ylähengitysteiden näytteistä infektion akuutin vaiheen aikana. Positiiviset tulokset osoittavat SARS-CoV-2-nukleiinihapon läsnäolon; 
kliininen korrelaatio potilaan historian ja muiden diagnostisten tietojen kanssa on tarpeen potilaan infektiotilan määrittämiseksi. 
Positiiviset tulokset eivät sulje pois bakteeri-infektiota tai infektiota yhdessä muiden virusten kanssa. Havaittu aine ei välttämättä ole 
sairauden varma syy. Negatiiviset tulokset eivät sulje pois SARS-CoV-2-infektiota, eikä niitä tule käyttää ainoana perusteena potilaiden 
hoitopäätöksille. Negatiiviset tulokset on yhdistettävä kliinisiin havaintoihin, potilashistoriaan ja epidemiologisiin tietoihin. 

 

LumiraDx Dual-Target SARS-CoV-2 STAR Complete on tarkoitettu sellaisen pätevän kliinisen laboratoriohenkilöstön käyttöön, joka on 
saanut erityisopastusta ja -koulutusta reaaliaikaisesta PCR-tekniikasta ja in vitro -diagnostiikan toimenpiteistä. 

 

Laboratoriot voivat joutua raportoimaan kaikista positiivista tuloksista asianmukaisille kansanterveysviranomaisille. 
 

2. Testin yhteenveto ja selitys 

Hengitystievirusten aiheuttamat hengitystieinfektiot ovat yleinen akuuttien sairauksien aiheuttaja maailmanlaajuisesti. 
Hengitystieinfektioiden syyn oikea-aikainen ja tarkka diagnoosi on tärkeää, koska sairauden vakavuus voi pahentua nuorilla, 
immuunipuutteellisilla tai iäkkäillä henkilöillä1. 

 

SARS-CoV-2 
Maailman terveysjärjestö (WHO) on nimennyt SARS-CoV-2-viruksen aiheuttaman taudin koronavirus 2019 -taudiksi eli COVID-19:ksi2. 
COVID-19:n yleisiä oireita ovat kuume, väsymys ja kuiva yskä. Joillakin potilailla voi olla särkyjä ja kipuja, nenän tukkoisuutta, nenän 
vuotamista, kurkkukipua tai ripulia. Nämä oireet ovat yleensä lieviä ja alkavat vähitellen. Jotkut ihmiset saavat tartunnan, mutta eivät 
saa oireita, eivätkä tunne oloaan huonovointiseksi (oireeton infektio). Sairaus voi kuitenkin kehittyä nopeasti ja aiheuttaa korkean 
sairastuvuuden tietyissä populaatioissa, erityisesti niissä, joissa on taustalla olevia terveysongelmia. Sairaus voi levitä ihmisestä 
toiseen nenästä tai suusta tulevien pienten pisaroiden välityksellä. Nämä pisarat leviävät COVID-19-potilaan yskiessä tai 
uloshengittäessä. Useimmat arviot COVID-19:n itämisajasta vaihtelevat kahdesta 14 päivään3. 

 

3. Toimintaperiaatteet 

LumiraDx Dual-Target SARS-CoV-2 STAR Complete on nopea, ei-isoterminen nukleiinihapon monistustesti (NAAT), joka käyttää qSTAR-
teknologiaa (quantitative Selective Temperature Amplification Reaction) ja joka havaitsee ja erottaa nukleiinihapon kahdesta 
erillisestä SARS-CoV-2:n geenistä (nsp1 & orf8) kuivista vanupuikoista tai siirtoaineessa olevista vanupuikoista suoraan nenän etuosan 
tai nenänielun vanupuikkonäytteistä, jotka on kerätty kuivina tai siirtoaineeseen 25 minuutin kuluessa ilman, että näytteitä tarvitsee 
puhdistaa tai uuttaa etukäteen. 

 

LumiraDx Dual-Target SARS-CoV-2 STAR Complete -sarjan Internal Control, Primer and Probe (IC/P) -seos (sisäisen kontrollin, 
alukkeen ja koettimen seos) on suunniteltu SARS-CoV-2:n kahdesta geenistä (nsp1 & orf8) peräisin olevan nukleiinihapon 
kvalitatiiviseen havaitsemiseen nenänielun vanupuikkonäytteistä, jotka on otettu henkilöiltä, joilla terveydenhuollon 
ammattilainen epäilee COVID-19:ää. 

 

Kohdevirionit hajotetaan ja monistetaan hengitystienäytteistä yhdessä reaktiossa. Hajotus saadaan aikaan käyttämällä LumiraDx 
Extraction Buffer -uuttopuskurissa olevia pesuaineita. Hajotuksen jälkeen läsnä olevat nukleiinihapot käänteistranskriptoidaan ja sen 
jälkeen monistetaan qSTAR:lla käyttämällä spesifisiä alukkeita kullekin määrityskohteelle. qSTAR-monistus saadaan aikaan 
vaihtelemalla lämpötilaa kahden lämpötilan välillä ja käyttämällä kahta erillistä entsyymiä, polymeraasia ja juosteen katkaisevaa 
entsyymiä. Polymeraasia suositaan suhteellisesti korkeammassa lämpötilassa, kun taas juosteen katkaisevaa entsyymiä suositaan 
suhteellisesti alemmassa lämpötilassa. Molekyylimajakoita käytetään kunkin kohdeamplikonin spesifiseen kiinnittämiseen ja 
havaitsemiseen käyttämällä mitä tahansa seuraavista RT-PCR-instrumenteista: 96-kuoppainen: Applied Biosystems QuantStudio 5 
(ohjelmistoversio 1.5.1), Applied Biosystems QuantStudio 7 Flex (ohjelmistoversio 1.3), Analytik Jena qTOWER3 (ohjelmistoversio 4.1) 
tai Bio-Rad CFX Opus System (ohjelmistoversio 2.2). 

 
 

 

1 Couch, R.B. ja Kasel, J.A. 1995. Influenza in Diagnostic Procedures for Viral, Rickettsial, and Chlamydial Infections. 7th Edition.  
431- 446. 

2 Maailman terveysjärjestö: .www.who.int 
3 Center for Disease Control and Prevention: www.cdc.org. 

  

http://www.who.int/
http://www.cdc.org/
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4. Reagenssit ja materiaalit 
4.1. Tarvittavat materiaalit (toimitetut) 

Taulukko 1. Dual-Target SARS-CoV-2 STAR Complete -sarjan komponentit ja tilavuudet – 

Komponentti 
96-kuoppainen tilavuus 

(L018180801096) 
Dual-Target SARS-CoV-2 STAR Complete 
Positive Control Media (positiivinen kontrolliaine) (PCM) 

250 μl 

Dual-Target SARS-CoV-2 STAR Complete 
Negative Control Media (negatiivinen kontrolliaine) (NCM) 

1,5 ml 

Dual-Target SARS-CoV-2 STAR Complete 
Salt Mix (suolaseos) 

1,0 ml 

Dual-Target SARS-CoV-2 STAR Complete 
Extraction Buffer (uuttopuskuri) 

500 μl 

Dual-Target SARS-CoV-2 STAR Complete 
Internal Control & Primer Mix (sis. kontrollin ja alukkeiden seos) (IC/P-seos) 

200 μl 

Dual-Target SARS-CoV-2 STAR Complete 
Master Mix (pääseos) 

2,0 ml 

4.2. Tarvittavat materiaalit (ei toimitettu) 
Taulukko 2. Tarvittavat kulutustarvikkeet (ei toimiteta) 

Kulutustarvikkeet Lähde Luettelonro 

Asianmukaiset henkilönsuojaimet Yleinen laboratoriotoimittaja Ei sovelleta 

Aerosoleja estävät pipetinkärjet, joissa on suodattimet Yleinen laboratoriotoimittaja Ei sovelleta 
Mikrosentrifugiputket (eivät sisällä DNaasia/RNaasia), 0,6–5 ml Yleinen laboratoriotoimittaja Ei sovelleta 
Puuteriton nitriilikäsine Yleinen laboratoriotoimittaja Ei sovelleta 

96-kuoppaiset syväkaivolevyt (U-pohja) Yleinen laboratoriotoimittaja Ei sovelleta 
Reagenssisäiliöt (minimaaliseen kuolleeseen tilavuuteen) Yleinen laboratoriotoimittaja Ei sovelleta 
Suljettava jätepussi tai -säiliö Yleinen laboratoriotoimittaja Ei sovelleta 

Nukkamaattomat laboratoriopyyhkeet Yleinen laboratoriotoimittaja Ei sovelleta 

Taulukko 3. Tarvittavat reagenssit (ei toimiteta) 

Reagenssit Lähde Luettelonro 

Natriumhypokloriittiliuos (valkaisuaine) ThermoFisher Scientific SS290-1 

70-prosenttinen isopropanoli (tai 70-prosenttinen etanoli) Yleinen laboratoriotoimittaja Ei sovelleta 

DNAZapTM (tai vastaava) ThermoFisher Scientific AM9890 

RNaseZapTM (tai vastaava) ThermoFisher Scientific AM9782 

Yhteensopivat pumpulipuikot ja siirtoaine Yleinen laboratoriotoimittaja Ei sovelleta 

Suolaliuos, 0,85- tai 0,90-prosenttinen Hardy Diagnostics U157 tai U264 

1 x fosfaattipuskuroitu keittosuolaliuos (PBS), pH 7,4 ThermoFisher Scientific 10010023 

Siirtoaine Corning Transport Medium* 25-500-CM 

*Tai koostumukseltaan samanlainen siirtoaine 
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Taulukko 4. 96-kuoppainstrumentit ja kulutustarvikkeet (ei toimiteta) 
96-kuoppaiset PCR-laitteet ja kulutustarvikkeet Lähde Luettelonro 
Applied Biosystems QuantStudioTM 5, 96-kuoppainen blokki (ohjelmistoversio 1.5.1) ThermoFisher Scientific A28574 

Applied Biosystems MicroAmp Optical, 96-kuoppainen levy ThermoFisher Scientific 4306737 
Lämmönkestävä polypropeenikalvo levyille, joissa on korotettu reuna VWR 89087-690 

Applied Biosystems QuantStudio 7 Flex, 96-kuoppainen blokki (ohjelmistoversio 1.3) ThermoFisher Scientific 4485698 

Applied Biosystems MicroAmp Optical, 96-kuoppainen levy ThermoFisher Scientific 4306737 
Lämmönkestävä polypropeenikalvo levyille, joissa on korotettu reuna VWR 89087-690 

Bio-Rad CFX Opus 96 Real-Time PCR Instrument (ohjelmistoversio 2.2) Bio-Rad 12011319 

Eppendorf twin.tec Real-Time PCR Plate -levy, 96-kuoppainen, reunallinen Eppendorf 951022003 

Lämmönkestävä polypropeenikalvo levyille, joissa on korotettu reuna VWR 89087-690 

qTOWER3 tai qTOWER3 G (ohjelmistoversio 4.1) Analytik Jena 
844-00553-4 tai   
844-00554-4 

Eppendorf twin.tec Real-Time PCR Plate -levy, 96-kuoppainen, puolireunallinen Eppendorf 951022043 

Lämmönkestävä polypropeenikalvo levyille, joissa on korotettu reuna VWR 89087-690 

Taulukko 5. Yleiskulutustarvikkeet* (ei toimitettu) 
Yleiskäyttöiset kulutustarvikkeet Lähde Luettelonro 

ThermalSeal A -tiivistyskalvo 
Tutkimustuote 
Kansainvälinen 202545 

Lämmönkestävä polypropeenikalvo levyille, joissa on korotettu reuna VWR 89087-690 
Aputiivistyskalvo   

VWR-liimakalvo mikrolevyille VWR 60941-070 

Taulukko 6. Varusteet (ei mukana) 
Laite Lähde Luettelonro 

–80 °C:n laboratoriopakastin Yleinen laboratoriotoimittaja Ei sovelleta 

–15 °C:n...–25 °C:n laboratoriopakastin Yleinen laboratoriotoimittaja Ei sovelleta 

2–8 °C:n laboratoriojääkaappi Yleinen laboratoriotoimittaja Ei sovelleta 

Säädettävät monikanavaiset pipetit 
(2–20 μl, 20–200 μl) Yleinen laboratoriotoimittaja Ei sovelleta 

Säädettävät mikropipetit 
(0,5–10 μl, 2–20 μl, 20–200 μl, 100–1 000 μl) Yleinen laboratoriotoimittaja Ei sovelleta 

Sentrifugit (0,6–5 ml:n putkille ja 96-kuoppaisille levyille) Yleinen laboratoriotoimittaja Ei sovelleta 
PCR-huuva Yleinen laboratoriotoimittaja Ei sovelleta 

Vortex-sekoitin Yleinen laboratoriotoimittaja Ei sovelleta 
Kylmäblokki/-blokit Yleinen laboratoriotoimittaja Ei sovelleta 
Kuumailmablokki (pystyy lämmittämään PCR-levyn 65 °C:seen +/- 1 °C:seen 5 
minuutin ajaksi) 

Yleinen laboratoriotoimittaja Ei sovelleta 

IsoFreeze®-PCR-telineet Thomas Scientific 1148D61 
Telineet mikrosentrifugiputkille Yleinen laboratoriotoimittaja Ei sovelleta 
USB-muistitikku Yleinen laboratoriotoimittaja Ei sovelleta 

4.3. Reagenssien säilytys, käsittely ja stabiilisuus 
• Säilytä LumiraDx Dual-Target SARS-CoV-2 STAR Complete -sarja sen vastaanottamisen jälkeen –15 °C:ssa...–25 °C:ssa. 
• Pakasta ensimmäisen käytön jälkeen LumiraDx Dual-Target SARS-CoV-2 STAR Complete -reagenssit –15 °C:seen...–25 °C:seen. 
• Tarkista aina viimeinen käyttöpäivä ennen käyttöä. Älä käytä vanhentuneita reagensseja. 
• Suojaa fluorogeeniset koettimet valolta – koettimet ovat osa LumiraDx Dual-Target SARS-CoV-2 STAR Complete Internal 

Control & Primer Mix (IC/P-seos) -seosta. 
• Extraction Buffer (eristyspuskuri), Internal Control/Primer Mix (sisäisen kontrollin ja alukkeiden seos) sekä Master Mix 

(pääseos) on aina sulatettava ja säilytettävä kylmäblokissa valmistelun ja käytön aikana. 
• Ulkoiset kontrollit, PCM ja NCM on sulatettava ja pidettävä kylmässä koko ajan valmistelun ja käytön aikana. 
• Reagenssien toistuvaa sulattamista ja jäädyttämistä yli 3 kertaa tulee välttää, koska tämä saattaa vaikuttaa tuotteen 

suorituskykyyn. 

5. Näytteenotto, käsittely, varastointi ja kuljetus 

Näytteiden asianmukainen kerääminen ja käsittely ovat erittäin tärkeitä tartuntatautien laboratoriodiagnoosien kannalta. Näyte, 
jota ei ole otettu oikein, voi aiheuttaa vääriä testituloksia. Hengitystievirusten testaus tulee tehdä yhdessä terveydenhuollon 
ammattilaisen kanssa. Näytteet tulee ottaa mahdollisimman pian, kun on tehty päätös testaamisesta, riippumatta oireiden 
alkamisajasta. Näytteenottokoulutus on erittäin suositeltavaa näytteiden laadun suuren merkityksen vuoksi. 

 

5.1. Näytteenotto ja käsittely 
• Noudata asianmukaisia keräys- ja käsittelytoimenpiteitä koskevia näytteenottolaitteen ohjeita. 

• Vanupuikkonäytteet tulee ottaa käyttämällä vain vanupuikkoja, joissa on synteettinen kärki, kuten nailon- tai Dacron®-
kärki, ja alumiininen tai muovinen varsi. Kalsiumalginaattivanupuikkoja ei hyväksytä, eikä puuvarrellisia vanupuikkoja 
suositella. 

• Märkä vanupuikko: näytteet on kerättävä ja asetettava sopivaan siirtoaineeseen. Tikut, jotka on toimitettu enintään 3 ml:ssa 
yhteensopivaa siirtoainetta, ovat hyväksyttäviä, mutta suorituskyvyn parantamiseksi suositellaan 1 millilitraa puskuria. 
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• Kuiva vanupuikko: näytteet tulee kerätä ja asettaa steriiliin, kuivaan siirtoputkeen, kuten tavalliseen 15 ml:n Falcon-
putkeen. Kuivan vanupuikkonäytteen eluointia varten lisää 1 ml yhteensopivaa siirtoainetta ja sulje putki uudelleen. 
Vorteksoi vanupuikon sisältävää putkea 30 sekuntia ajoittain pulsoivalla sekoitustavalla. Inkuboi vanupuikkoa 
huoneenlämmössä vähintään 10 minuuttia. Poista (varo roiskeiden aiheuttamaa ristikontaminaatiota) ja hävitä 
vanupuikko biologiseen vaaralliseen jätteeseen. 

• Lisätietoja SARS-CoV-2:ta sisältäviksi epäiltyjen näytteiden keräämisestä, varastoinnista ja kuljetuksesta on julkaisussa 
World Health Organization, Laboratory biosafety guidance related to coronavirus disease (Koronavirustautiin (COVID-19) 
liittyvät laboratorioiden bioturvallisuusohjeet): väliaikainen ohje, 28.1.2021. 
https://www.who.int/publications/i/item/WHO-WPE-GIH-2021.1 

5.2. Näytteen säilytys 
• Noudata aina valmistajan ohjeita näytteiden asianmukaisesta säilytyksestä. 
• Kuiva vanupuikko: Näytteitä tulee säilyttää seuraavasti: 

o huoneenlämmössä (15–30 °C) enintään 72 tuntia 
o jääkaapissa (2–8 °C) enintään 96 tuntia 

• Märkä vanupuikko: Näytteitä tulee säilyttää seuraavasti: 
o huoneenlämmössä (15–30 °C) enintään 72 tuntia 
o jääkaapissa (2–8 °C) enintään 96 tuntia 
o pakastettuna (≤ –20 °C) enintään 1 viikon ajan. 

• Jos testauksessa on odotettavissa viivettä, säilytä näytteitä −20 °C:ssa tai alemmassa lämpötilassa. 
• Jos näytteitä ei voida testata 72 tunnin kuluessa keräämisestä, näytteet tulee pakastaa < –20 °C:seen. Niitä voidaan pitää 

pakkasessa < –20 °C:ssa enintään 1 viikon ajan, kunnes ne testataan. 
• Vanupuikkojen toistuvaa sulattamista ja jäädyttämistä tulee välttää, koska tämä saattaa vaikuttaa tuotteen 

suorituskykyyn. Näytteet voidaan pakastaa ja sulattaa enintään 3 kertaa. 

5.3. Näytteen siirto 
• Näytteet on pakattava, lähetettävä ja kuljetettava kansainvälisen ilmakuljetusliiton (IATA) vaarallisia aineita koskevan 

määräyksen uusimman painoksen mukaisesti. Noudata YK:n kuljetusasetusta UN 3373, joka koskee luokan B biologisen 
aineen kuljetusta, kun lähetät mahdollisia SARS-CoV-2-näytteitä. 

• Pidä näytteen säilytysolosuhteet tämän asiakirjan Näytteenotto, käsittely, varastointi ja kuljetus -kohdassa kuvatun laisina. 
• Näytteet on lähetettävä sovellettavien paikallisten, alueellisten, kansallisten ja kansainvälisten kuljetusmääräysten mukaisesti. 

6. Varoitukset ja varotoimet 

• In vitro -diagnostiikkakäyttöön (IVD). 

• Salt Mix (suolaseos) ja Master Mix (pääseos) sisältävät naudan seerumin albumiinia. 

• LumiraDx Dual-Target SARS-CoV-2 STAR Complete on hyväksytty vain SARS-CoV-2:n nukleiinihapon havaitsemiseen, ei 
muiden virusten tai patogeenien havaitsemiseen. 

• Älä syö, juo, tupakoi, käytä kosmetiikkaa tai käsittele piilolinssejä alueilla, joilla käsitellään reagensseja ja ihmisten 
näytteitä. 

• Kohtele kaikkia näytteitä tarttumisvaarallisina käyttäen turvallisia laboratoriomenetelmiä. 
• Lisätietoja näytteiden keräämisestä, säilytyksestä ja kuljetuksesta on julkaisussa World Health Organization, Laboratory 

biosafety guidance related to coronavirus disease (Koronavirustautiin (COVID-19) liittyvät laboratorioiden 
bioturvallisuusohjeet): väliaikainen ohje, 28.1.2021. https://www.who.int/publications/i/item/WHO-WPE-GIH-2021.1 

• Suorituskykyominaisuudet on määritetty ihmisen nenänielun näytteistä henkilöiltä, joilla on infektion merkkejä ja 
oireita ja joilla epäillään COVID-19:ää. 

• Käytä henkilökohtaisia suojavarusteita, kuten mm. käsineitä ja laboratoriotakkia, kun käsittelet sarjan reagensseja 
tämän testin aikana ja kun käsittelet materiaaleja, mukaan lukien näytteitä, reagensseja, pipettejä ja muita laitteita ja 
reagensseja. 

• Hävitä käyttämättömät sarjan reagenssit ja ihmisten näytteet paikallisten ja kansallisten määräysten mukaisesti. 

• Negatiiviset tulokset eivät sulje pois SARS-CoV-2-infektiota, eikä niitä tule käyttää ainoana perusteena potilaiden 
hoitopäätöksille. Negatiiviset tulokset on yhdistettävä kliinisiin havaintoihin, potilashistoriaan ja epidemiologisiin tietoihin. 

• Tässä testissä on olemassa virheellisesti positiivisten tulosten riski, joka johtuu kohdeorganismien, niiden nukleiinihappojen 
tai monistetun tuotteen aiheuttamasta ristikontaminaatiosta tai tämän testin epäspesifisistä signaaleista. 

• Vältä ympäristön ja/tai SARS-CoV-2:n testireaktion kontaminaatio olemalla avaamatta avaa reaktioita monistuksen 
jälkeen. 

• Ilmoita tuloksista asianmukaisille kansanterveysviranomaisille paikallisten, alueellisten, kansallisten ja 
kansainvälisten määräysten mukaisesti. 

• Tässä testissä käytetyt reagenssit sisältävät guanidiinia sisältäviä materiaaleja. Erittäin reaktiivisia ja/tai myrkyllisiä 
yhdisteitä voi muodostua, jos reagenssit yhdistetään natriumhypokloriittiin (valkaisuaine). 

• Käytä vain LumiraDx Dual-Target SARS-CoV-2 STAR Complete -testille sallittuja komponentteja. Muut LumiraDx-tuotteet 
eivät välttämättä sisällä tämän testin edellyttämiä formulaatioita. 

• Poikkeamat tässä pakkausselosteessa kuvatuista protokollista, parametreista, komponenteista, instrumenteista ja 
instrumenttien ohjelmistoversioista voivat antaa virheellisiä tuloksia.  

http://www.who.int/publications/i/item/WHO-WPE-GIH-2021.1
http://www.who.int/publications/i/item/WHO-WPE-GIH-2021.1
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7. Reaaliaikaisen PCR-instrumentin ja protokollan yhteenveto 

LumiraDx Dual-Target SARS-CoV-2 STAR Complete sisältää fluoroforeilla leimattuja molekyylimajakoita nukleiinihappojen 
havaitsemiseksi ja erottamiseksi kahdesta eri SARS-CoV-2-geenistä sekä sisäisen kontrollin. Yhteenveto fluoroforeista ja niiden 
viritys- ja emissioaallonpituuksista löytyy taulukosta 7. LumiraDx Dual-Target SARS-CoV-2 STAR Complete -testin 
kohteet/fluoroforit. Instrumenttien monistuslämpötilaprofiilit on esitetty kuvassa 1 ja taulukoissa 8a – 8d. Instrumenttien 
optiset ja analyysiasetukset on esitetty taulukoissa 9 a ja 9c. 

Tarkat ohjeet instrumenttien asettamiseen ovat liitteessä A.  

HUOMAA: lämmitettyjä kansia tulee käyttää kaikissa PCR-reaktioissa. 
HUOMAA: laiteasetuksissa ei saa valita passiivisia vertailuvärejä. 
HUOMAA: PCR-laitteet tulee ohjelmoida ja asettaa odottamaan ennen reagenssin valmistusta. 

 

Taulukko 7. LumiraDx Dual-Target SARS-CoV-2 STAR Complete -testin kohteet/fluoroforit 

Kohde Väriaine Sammuttaja Viritys Emissio 

SARS-CoV-2-kohde 1 FAM Dark Quencher 470 520 

SARS-CoV-2-kohde 2 Cy5/Mustang PurpleTM Dark Quencher 648/640 668/682 

Sisäinen kontrolli ROX Dark Quencher 580 623 
 

Kuva 1. LumiraDx Dual-Target SARS-CoV-2 STAR Complete -testin yleinen lämpötilaprofiili 

ALKUPITO 

1 SYKLI (tarvittaessa) 
RT-PIDON 1 SYKLI MONISTUS ”n” SYKLIÄ 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Esivaihe 1 

  
 
 
 
 
 
 
 

 

VAIHE A 

  
 
 
 
 
 
 
 

 

VAIHE C 

  
 
 
 
 
 
 
 

 

VAIHE E 

  
 
 

 
 
 
 

 
VAIHE G 

 
 
 
 
 
 

 
VAIHE F 

 
 
 
 

 
VAIHE D* 

 
 
 

 
VAIHE B 

 

 
Esivaihe 2 

Aika (ei mittakaavassa) 
* Kuvantaminen. 

 

Taulukko 8a. LumiraDx Dual-Target SARS-CoV-2 STAR Complete -testin lämpötilaprofiili: Applied Biosystems QuantStudio 5  
(96-kuoppainen) 

 Instrumentti Applied Biosystems QS5 

 Muoto 96-kuoppainen 

 Tilavuusasetus 60 μl 

 Monistussyklit ”20” 

Ramppinopeus Esivaihe 1 (pitovaihe 1) 2 °C/s 

Lämpötila/aika Esivaihe 2 (pitovaihe 1) 30 °C 1 min 

Ramppinopeus VAIHE A (pitovaihe 2) 2 °C/s 

Lämpötila/aika VAIHE B (pitovaihe 2) 51 °C 3 min 

Ramppinopeus VAIHE C 2 °C/s 

Lämpötila/aika VAIHE D*  51 °C 25 s 

Ramppinopeus VAIHE E 2 °C/s 

Lämpötila/aika VAIHE F 61 °C 1 s 

Ramppinopeus VAIHE G 2 °C/s 

* Ota kuva PCR-syklin VAIHEEN D aikana (51 °C). 
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HUOMAA: lämpimiä kansia tulee käyttää kaikissa PCR-reaktioissa. 
HUOMAA: laiteasetuksissa ei saa valita passiivisia vertailuvärejä. 
HUOMAA: PCR-laitteet tulee ohjelmoida ja asettaa odottamaan ennen reagenssin valmistusta. 

 

Taulukko 8b. LumiraDx Dual-Target SARS-CoV-2 STAR Complete -testin lämpötilaprofiili: Applied Biosystems 

QuantStudio 7 Flex (96-kuoppainen) 

 Instrumentti Applied Biosystems QS 7 Flex 

 Muoto 96-kuoppainen 

 Tilavuusasetus 60 μl 

 Monistussyklit ”20” 

Ramppinopeus Esivaihe 1 (pitovaihe 1) 1,946 °C/s 

Lämpötila/aika Esivaihe 2 (pitovaihe 1) 30 °C 1 min 

Ramppinopeus VAIHE A (pitovaihe 2) 1,946 °C/s 

Lämpötila/aika VAIHE B (pitovaihe 2) 51 °C 3 min 

Ramppinopeus VAIHE C 1,645 °C/s 

Lämpötila/aika VAIHE D*  52 °C 25 s 

Ramppinopeus VAIHE E 1,946 °C/s 

Lämpötila/aika VAIHE F 61 °C 1 s 

Ramppinopeus VAIHE G 1,946 °C/s 

* Ota kuva PCR-syklin VAIHEEN D aikana (52 °C). 
 

HUOMAA: lämpimiä kansia tulee käyttää kaikissa PCR-reaktioissa. 
HUOMAA: laiteasetuksissa ei saa valita passiivisia vertailuvärejä. 
HUOMAA: PCR-laitteet tulee ohjelmoida ja asettaa odottamaan ennen reagenssin valmistusta. 

 

Taulukko 8c. LumiraDx Dual-Target SARS-CoV-2 STAR Complete -testin lämpötilaprofiili: Bio-Rad CFX OPUS (96-kuoppainen) 

 Instrumentti CFX OPUS 

 Muoto 96-kuoppainen 

 Tilavuusasetus 0 μl 

 Monistussyklit ”26” 

Lämpötila/aika Esivaihe 1 Laitteen oletusarvo 

Lämpötila/aika Esivaihe 2 45 °C 00:00 (ikuisesti)** 

Ramppinopeus VAIHE A Laitteen oletusarvo 

Lämpötila/aika VAIHE B 49,5 °C 3 min 

Ramppinopeus VAIHE C Laitteen oletusarvo 

Lämpötila/aika VAIHE D*  49 °C 12 s 

Ramppinopeus VAIHE E Laitteen oletusarvo 

Lämpötila/aika VAIHE F 67,5 °C 1 s 

Ramppinopeus VAIHE G Laitteen oletusarvo 

* Ota kuva PCR-syklin VAIHEEN D aikana (49 °C). 
** ESIVAIHE on tarkoitettu kannen kuumentamiseen. Älä lataa RT-PCR-levyä tai jatka protokollan VAIHEESEEN A, ennen kuin kansi 

on saavuttanut 70 °C:n lämpötilan. Levy asetetaan paikalleen, kun lämpötila on saavutettu. Kun levy on ladattu, PITO-vaihe on 

ohitettava protokollan muiden osien suorittamiseksi. 

HUOMAA: laiteasetuksissa ei saa valita passiivisia vertailuvärejä. 

HUOMAA: PCR-laitteet tulee ohjelmoida ja asettaa odottamaan ennen reagenssin valmistusta. 
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Taulukko 8d. LumiraDx Dual-Target SARS-CoV-2 STAR Complete -testin lämpötilaprofiili: Analytik Jena qTOWER3 (96-kuoppainen) 

 Instrumentti qTOWER 3 

 Muoto 96-kuoppainen 

 Tilavuusasetus 60 μl 

 Monistussyklit ”20” 

Ramppinopeus VAIHE A 2 °C/s 

Lämpötila/aika VAIHE B 51 °C 3 min 

Ramppinopeus VAIHE C 2 °C/s 

Lämpötila/aika VAIHE D* 49 °C 10 s 

Ramppinopeus VAIHE E 2 °C/s 

Lämpötila/aika VAIHE F 61 °C 1 s 

Ramppinopeus VAIHE G 2 °C/s 

HUOMAA: esilämmitä kansi 70 °C:seen. 
* Ota kuva PCR-syklin VAIHEEN D aikana (49 °C). 

 

Taulukko 9a. Optiset ja analyysiasetukset: 

Applied Biosystems QuantStudio 5- ja QuantStudio 7 Flex RT-PCR -laitteet (96-kuoppaisia) 

Levymuoto Järjestelmän kohde (fluorofori) 

Instrumentin viritys-/ 

tunnistusasetukset Perussyklit Kynnysarvo 

 
QS5 

96-kuoppainen 

 

SARS-CoV-2-kohde 1 (FAM) 

SARS-CoV-2-kohde 2 (Cy5/Mustang Purple), 

sisäinen kontrolli (ROX) 

 

470/520 

~640/~68 

2 580/623 

 

1-2 

1-2 

1-2 

 

100 000 

100 000 

100 000 

 
QS7 Flex,  

96-
kuoppainen 

 

SARS-CoV-2-kohde 1 (FAM) 

SARS-CoV-2-kohde 2 (Cy5/Mustang Purple), 

sisäinen kontrolli (ROX) 

 

470/520 

~640/~68 

2 580/623 

 

1-2 

1-2 

1-2 

 

500 000 

250 000 

500 000 

 
Taulukko 9b. Optiset ja analyysiasetukset: Bio-Rad CFX OPUS RT-PCR -laite 

Levymuoto Kohde (fluorofori) Perussyklit Kynnysarvo 

 

96-
kuoppainen 

SARS-CoV-2-kohde 1 (FAM) 
SARS-CoV-2-kohde 2 (Cy5),  

sisäinen kontrolli (ROX) 

1-2 

1-2 

1-2 

5 000 

5 000 

5 000 

 
Taulukko 9c. Optiset ja analyysiasetukset: qTOWER3 RT-PCR -laite (96-kuoppainen) 

Levymuoto Järjestelmän kohde (fluorofori) Perussyklit Valvontakynnys 

 
96-

kuoppainen 

SARS-CoV-2-kohde 1 (FAM) 
SARS-CoV-2-kohde 2 (Cy5) 

Sisäinen kontrolli (ROX) 

1-6 
1-6 

1-6 

1,5 
5 

5 

 

8. LumiraDx Dual-Target SARS-CoV-2 STAR Complete -työnkulku 
8.1. Laadunvalvonta 

Sisäisiä, positiivisia ja negatiivisia kontrolleja suositellaan reagenssin toiminnan seuraamiseksi ja testin onnistuneen 
toiminnan osoittamiseksi. 

8.1.1. Sisäiset kontrollit 

• Jokaisessa LumiraDx Dual-Target SARS-CoV-2 STAR Complete -määrityksen reaktiossa on sisäinen kontrolli 
entsyymin, alukkeen ja koettimen stabiilisuuden ja suorituskyvyn validointia varten. 
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8.1.2. Positiiviset ja negatiiviset kontrollit 

• Testaa kaikki positiiviset ja negatiiviset kontrolliaineet ajaessasi diagnostisia näytteitä ja jokaisen uuden 
LumiraDx Dual-Target SARS-CoV-2 STAR Complete -sarjan erän kohdalla. Näin varmistat, että kaikki reagenssit 
ja pakkauksen komponentit toimivat oikein. 

8.2. Näytteen valmistelu 

LumiraDx Dual-Target SARS-CoV-2 STAR Complete poistaa näytteen puhdistuksen ja eristyksen tarpeen yhdistämällä 
lyysauksen ja monistuksen yhteen vaiheeseen. Tämä määritys on yhteensopiva tyhjässä (kuivassa) putkessa säilytettyjen 
vanupuikkojen tai siirtoaineessa säilytettyjen vanupuikkojen kanssa. 

HUOMAA: Käsittele ainetta varovasti, sillä se voi aiheuttaa virheellisesti positiivisia tuloksia, jos sitä roiskuu vahingossa, tai sitä 
käsitellään huolimattomasti. Ristikontaminaation riskin vähentämiseksi käsittele PCM:ää erillään näytteiden käsittelyalueesta ja 
käytä erillisiä pipetinkärkiä kaikille materiaaleille. 

HUOMAA: Nukleiinihapon monistusteknologiat, mukaan lukien qSTAR, ovat erittäin herkkiä, ja aiempien monistusreaktioiden 
tuotteen vahingossa lisääminen voi johtaa vääriin positiivisiin tuloksiin. Vääriä tuloksia saattaa ilmetä, jos joko näyte tai 
monistusvaiheessa käytetyt qSTAR-reagenssit kontaminoituvat vahingossa lisätyn amplikonin seurauksena. Laboratorion 
työnkulun tulisi aina edetä yksisuuntaisesti tällaisten tapahtumien mahdollisuuden minimoimiseksi. 

• Varmista erilliset alueet määrityksen valmistelua ja näytteiden käsittelyä varten. 

• Vaihda aerosoleja estävät pipetinkärjet kaikkien manuaalisten nesteensiirtojen välillä. 

• Näytteitä valmistettaessa hyvien laboratoriotekniikoiden noudattaminen on olennaista, jotta minimoidaan 
näytteiden välisen ristikontaminaation riski ja nukleaasien tahaton pääsy näytteisiin eristysprosessin aikana ja sen 
jälkeen. Nukleiinihappojen kanssa työskennellessä tulee aina käyttää asianmukaista aseptista tekniikkaa. 

• Varmista erilliset, tarkoitukseen varatut laitteet (esim. pipetit, mikrosentrifugit) ja tarvikkeet (esim. 
mikrosentrifugiputket, suodatetut pipetinkärjet) määrityksen valmistelua ja näytteiden käsittelyä varten. 

• Käytä puhdasta laboratoriotakkia ja puuterittomia kertakäyttökäsineitä (ei aiemmin käytettyjä) määrityksiä valmistellessasi. 
• Vaihda käsineet usein ja aina epäiltäessä kontaminaatioita. 
• Pidä putket suljettuina ja levyt tiiviisti suljettuina mahdollisimman hyvin. 

• On suositeltavaa käyttää kylmäblokkia materiaalien pitämiseksi kylminä, koska märällä jäällä olevat irralliset putket voivat 

aiheuttaa kontaminaatioita. 

• LumiraDx Dual-Target SARS-CoV-2 STAR Complete Extraction Buffer (eristyspuskuri), LumiraDx Dual-Target SARS-CoV-2 
STAR Complete IC/P Mix (IC/P-seos) ja LumiraDx Dual-Target SARS-CoV-2 STAR Complete Master Mix (pääseos) on 
sulatettava ja sitä on säilytettävä koko valmistelun ja käytön ajan kylmäblokissa, joka on tasapainotettu 4 °C:seen. Sillä 
edellytyksellä, että reagensseja ei ole käytetty kokonaan ensimmäisellä käyttökerralla, reagenssit voidaan pakastaa 
uudelleen enintään kolme kertaa. 

• Työpinnat, pipetit ja sentrifugit tulee puhdistaa ja dekontaminoida puhdistusaineilla (esim. 10-prosenttisella 
valkaisuaineella tai ”DNAZapTM”-, ”RNaseZap®”- tai ”RNase AWAY®” -tuotteilla jne.) nukleiinihappokontaminaation riskin 
minimoimiseksi. Valkaisuainejäämät tulee poistaa käyttämällä nukleaasitonta vettä ja 70-prosenttista etanolia. 

 

8.2.1. Kuiva vanupuikko (vakiomuoto) 

a. Jos vanupuikko toimitetaan kuivana, siirrä (1) ml yhteensopivaa siirtoainetta sopivaan putkeen (esim. polypropeeniseen 

mikrosentrifugiputkeen). 
b. Vorteksoi vanupuikon sisältävää putkea 30 sekuntia ajoittain pulsoivalla sekoitustavalla. 
c. Inkuboi vanupuikkoa huoneenlämmössä vähintään 10 minuuttia. 
d. Poista vanupuikko ja heitä se biovaarallisen jätteen astiaan. 

HUOMAA: Osa tästä näytteestä ladataan suoraan RT-PCR-levylle. 

8.2.2. Kuiva vanupuikko (syvän kuopan muotoinen) 

a. Annostele 100 ml yhteensopivaa siirtoainetta sopivaan reagenssisäiliöön. 
b. Siirrä monikanavaisella pipetillä 1 ml elatusainetta syvän kuopan säiliön jokaiseen 94 kuoppaan jättäen kuopat A1 

ja A12 tyhjiksi ulkoisia kontrolleja varten. 
c. Aseta ja liota vanupuikko/-puikot asianmukaisiin kuoppiin vähintään 10 minuutiksi ja pyörittele sitten säiliötä 

kunnolla pyörittelemällä vanupuikkoa enintään 5 kertaa. 
d. Purista neste vanupuikosta kiertämällä vanupuikkoa kuopan reunaa vasten samalla kun poistat vanupuikkoa 

kuopasta. (Varo roiskeiden aiheuttamaa ristikontaminaatiota). 
a. Hävitä vanupuikko biovaarallisen jätteen astiaan. 

HUOMAA: Osa tästä näytteestä ladataan suoraan RT-PCR-levylle. 

8.2.3. Märkä puikko 

a. Ylimääräistä valmistelua ei tarvita, mutta näytteillä, joissa on yli 3 ml yhteensopivaa siirtoainetta, voi olla 
alentunut herkkyys, koska aineessa oleva viruspitoisuus on pienempi. Yksi (1) ml siirtoainetta on suositeltavaa. 

HUOMAA: Osa tästä näytteestä ladataan suoraan RT-PCR-levylle. 
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8.3. qSTAR-reagenssien ja -levyjen valmistelu 

Lue seuraavat ohjeet huolellisesti niihin perehtyen ennen kuin yrität valmistaa reaktioseosta ja kontrolleja. 

Kaikki komponentit tulee sulattaa ja säilyttää kylmäblokissa, joka on tasapainotettu 2–8 °C:seen, jotta reagenssit säilyvät 
kunnossa. On suositeltavaa asettaa validoitu RT-PCR-laite odottamaan ennen alla olevien ohjeiden noudattamista 
varmistaaksesi, että tämän määrityksen suorituskyky säilyy. 

 

8.3.1. 96-kuoppainen muoto (60 µl:n reaktiotilavuus) 

1. Kontrollin, näytteiden ja eristyspuskurin valmistelu 
a. Sulata LumiraDx Dual-Target SARS-CoV-2 STAR Complete PCM, NCM ja eristyspuskuri kylmäblokilla, joka on 

tasapainotettu 2–8 °C:seen. 
b. Vorteksoi putkia 5 sekuntia. 
c. Sentrifugoi putkia 5 sekuntia kerätäksesi reagenssit kunkin putken pohjalta. 
d. Siirrä suoraan 23,0 µl PCM:ää, 23,0 µl NCM:ää ja 23,0 µl näytettä esijäähdytetyn RT-PCR-levyn asianmukaisiin 

kuoppiin. 
e. Lisää 5,0 µl uuttopuskuria jokaiseen kuoppaan, joka sisältää kontrolleja ja näytteen/näytteitä. 

HUOMAA: Eristyspuskurin lisäämistä voidaan yksinkertaistaa käyttämällä monikanavaista pipettiä. 

f. Sekoita kontrolleja ja näytettä/näytteitä perusteellisesti vähintään 10 sekunnin ajan. Vältä kuplien luomista. 
g. Sulje RT-PCR-levy tiivistekalvolla ja linkoa sitä nesteen keräämiseksi kuoppien pohjalle. Näin varmistetaan, ettei 

reagenssia/näytettä jää kuoppien sivuseiniin. 
h. Aseta levy 65 °C:seen 5 minuutiksi ja aseta sitten RT-PCR-levy välittömästi takaisin kylmäblokkiin. 

HUOMAA: 65 °C:n lämpötilassa olevan levyn lämpö saattaa mahdollisesti nostaa kylmäblokin lämpötilan yli 8 °C:seen. 
On suositeltavaa vaihtaa kylmäblokki uuteen blokkiin (tasapainotettu 2–8 °C:seen) jokaista valmistelua varten. 

HUOMAA: Jos kondensaatiota esiintyy, levyä voidaan lingota nesteen keräämiseksi kuoppien pohjalle. 

2. Reaktioseoksen valmistelu 
a. Sulata LumiraDx Dual-Target SARS-CoV-2 STAR Complete -suolaseos, -IC/P-seos ja -pääseos kylmäblokilla, joka 

on tasapainotettu 2–8 °C:seen. 
b. Ota steriili (RNaasi/DNaasi-vapaa) putki ja aseta se kylmälle lohkolle. 
c. Määritä valmisteltavien reaktioiden lukumäärä (n) määritystä kohti: 

Taulukko 10. Reaktioseoksen tilavuudet (60 µl reaktioita) 
Reaction Mix 
(reaktioseos) 

1 reaktio 100 reaktiota n reaktiota 

Salt Mix (suolaseos) 10,0 μl 1000,0 μl n x 10,0 μl 
IC/P-seos 2,0 μl 200,0 μl n x 2,0 μl 

Master Mix (pääseos) 20,0 μl 2000,0 μl n x 20,0 μl 

Kokonaistilavuus 32,0 μl 3200,0 μl n x 32,0 μl 

d. Vorteksoi suolaseosta voimakkaasti vain 20 sekuntia, sentrifugoi 5 sekuntia kerätäksesi reagenssin putken 
pohjalle ja lisää VÄLITTÖMÄSTI sopiva tilavuus esijäähdytettyyn putkeen. 

e. Käännä IC/P-seos ylösalaisin sekoittaaksesi sitä ja sentrifugoi sitä sitten 5 sekuntia kerätäksesi reagenssit 
putken pohjalle (älä vorteksoi) ja lisää VÄLITTÖMÄSTI sopiva tilavuus suolaseokseen. 

f. Sekoita perusteellisesti vähintään 10 sekuntia (vältä kuplien muodostumista). Sentrifugoi lyhyesti (älä vorteksoi 
äläkä linkoa liian pitkään) ja aseta sitten putki takaisin kylmäblokkiin. 

g. Kääntele pääseosta sen sekoittamiseksi ja sentrifugoi sitten 5 sekuntia, jotta reagenssit kerääntyvät putken 
pohjalle (älä vorteksoi näytteitä), ja lisää sitten VÄLITTÖMÄSTI sopiva määrä reaktioseoksen viimeistelemiseksi. 

h. Sekoita perusteellisesti vähintään 10 sekuntia (vältä kuplien muodostumista). Sentrifugoi lyhyesti ja aseta sitten 
putki takaisin kylmäblokkiin. 

i. Poista varovasti tiivistyskalvo RT-PCR-levyltä ja lisää 32,0 µl reaktioseosta jokaiseen kuoppaan kontrollin tai 
näytteen kanssa. Sekoita perusteellisesti vähintään 10 sekuntia (vältä kuplien muodostumista). 

j. Kiinnitä sopiva optinen liimalevykalvo. Sentrifugoi levyä vähintään 20 sekuntia nopeudella 2 000 kierr./min 
kerätäksesi reaktion kunkin kuopan pohjalle. Varmista sentrifugoinnin jälkeen, että kuplia ei esiinny. Jos havaitset 
kuplia, toista tämä vaihe. 

k. Aseta välittömästi 96-kuoppainen levy valmiina olevaan RT-PCR-laitteeseen. 

8.4. Monistus 

Kun RT-PCR-levy on asetettu validoituun RT-PCR-laitteeseen, joka käyttää sopivaa protokollaa, joka on valittu kohdan 7 
Reaaliaikaisen PCR-instrumentin ja protokollan yhteenveto perusteella, ja aloita ajo. 

 

8.5. Tulosten tulkinta ja raportointi 

Kaikki määrityksen kontrollit pitää tutkia ennen potilastulosten tulkintaa. Jos kontrollit eivät ole kelvollisia, tuloksia ei voi 
tulkita. 
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8.5.1. LumiraDx Dual-Target SARS-CoV-2 STAR Complete -kontrollit 

LumiraDx Dual-Target SARS-CoV-2 STAR Complete Positive Control Media (PCM) on ulkoinen positiivinen kontrolli, jota 

tarvitaan varmistamaan, että testireagenssit havaitsevat oikein molemmat SARS-CoV-2-nukleiinihappokohteet. Se 

koostuu kvantifioidusta SARS-CoV-2-alukkeesta. Kontrolli on formuloitu patentoituun matriisiin, jossa on puhdistettuja 

ehjiä viruspartikkeleita, jotka sisältävät täyspitkän genomin ja jotka on tehty ei-tarttuviksi. 
 

LumiraDx Dual-Target SARS-CoV-2 STAR Complete Negative Control Media (NCM) on ulkoinen negatiivinen kontrolli, 
jota tarvitaan ristikontaminaation seuraamiseen tai sen varmistamiseen, että reagenssin kontaminaatiota ei tapahtunut 
näytteen käsittelyn tai reaktion valmistelun aikana, ja se koostuu 1 x fosfaattipuskuroidusta keittosuolaliuoksesta (PBS), 
pH 7,4. 

Sisäinen kontrolli (komponentti LumiraDx Dual-Target SARS-CoV-2 STAR Complete -määrityksen sisäisen kontrollin ja 
alukkeen seoksessa) koostuu synteettisestä RNA:sta – johon määritysalukkeet voivat sitoutua ja josta ne voivat 
monistua – jossa on ainutlaatuinen koetinalue molekyylimajakan tunnistamiseksi ROX-kanavassa. Sisäinen kontrolli 
toimii kontrollina näytteessä olevien inhibiittorien havaitsemiseksi ja varmistaa, että monistusta on tapahtunut 
riittävästi, ja että entsyymit ja alukkeet eivät ole vahingossa vaurioituneet tuotannon, kuljetuksen ja säilytyksen aikana. 

Kaikkien laitteiden testausalgoritmi perustuu tavanomaiseen käytäntöön, jossa määritetään taustafluoresenssi ja 
kutsutaan näytekuoppaa positiiviseksi, jos fluoresoivan signaalin muutos ylittää määritetyn kynnysarvon. 
Taustafluoresenssitasot ja -kynnykset lasketaan ja niitä sovelletaan kuhunkin ajoon taulukoiden 9 a–9 c mukaisesti. 
Positiiviset ja negatiiviset tulokset perustuvat näytekuoppaan, joka ylittää selvästi tämän kynnysarvon. Tässä 
testausalgoritmissa ei käytetä ”Cycle Threshold (Ct)” -raja-arvoa, ja on odotettavissa, että kaikki reaktiot tapahtuvat Ct-
arvoilla 3–25. 

PCM:n tai NCM:n epäonnistuminen mitätöi qSTAR-ajon, eikä tuloksia tällöin tule raportoida. qSTAR-määritys tulee 
toistaa käyttämällä ulkoisten kontrollien ja näytteiden tuoreita alikvootteja. Jos tulokset ovat edelleen virheellisiä, ota 
yhteyttä tekniseen tukeen. Jos sisäinen kontrolli (IC) ei monistu (positiivisen signaalin puuttuessa), qSTAR-määritys on 
toistettava edellä kuvatulla tavalla. 

Taulukko 11. Odotetut tulokset ulkoisilla kontrolleilla, jotka on ajettu 96-kuoppaisilla instrumenteilla Applied 

Biosystems QuantStudio5, QuantStudio 7 Flex, Analytik Jena qTOWER3, Bio-Rad CFX Opus 

Kontrollin 
tyyppi/nimi Valvonnan kohde 

SARS-CoV-2 
Kohteen 1 (FAM) 
odotettu Ct-arvo 

(tulos) 

SARS-CoV-2 
Kohteen 2  

(Cy5/Mustang Purple) 
odotettu Ct-arvo (tulos) 

 
IC:n (ROX) 

odotettu Ct-arvo 
(tulos) 

PCM 

Huomattava 
reagenssivirhe, mukaan 

lukien alukkeen 
ja anturin eheys 

3,0 ≥ Ct ≤ 25,0 
+ (positiivinen) 

3,0 ≥ Ct ≤ 25,0 
+ (positiivinen)* 

3,0 ≥ Ct ≤ 25,0 
+ (positiivinen) TAI 

- (negatiivinen)* 

NCM 
Reagenssin ja/tai 

ympäristön 
kontaminaatio 

Ct:tä ei havaittu 
- (negatiivinen) 

Ct:tä ei havaittu 
- (negatiivinen) 

3,0 ≥ Ct ≤ 25,0 
+ (positiivinen) 

*Sisäistä kontrollia tai kohdetta 2 ei tarvitse monistaa, jotta PCM:n katsottaisiin olevan positiivinen. Katso taulukko 15. 

 

8.5.2. LumiraDx Dual-Target SARS-CoV-2 STAR Complete -näytetulokset 

Näytteen testituloksen arviointi tulee suorittaa sen jälkeen, kun PCM ja NCM kontrollit on tutkittu ja todettu kelvollisiksi. 

Jos kontrollit eivät ole kelvollisia, tuloksia ei voi tulkita. 
 

Taulukko 12. Ct-alueet positiivisille määritystuloksille LumiraDx Dual-Target SARS-CoV-2 STAR Complete -

määritykselle 96-kuoppaisilla instrumenteilla Applied Biosystems QuantStudio5 and QuantStudio 7 Flex, Analytik 

Jena qTOWER3, Bio-Rad CFX Opus 

Näyte tai kontrolli 
Positiivine
n Ct-alue* 

IC (ROX) 
Ct-arvo 

Tulosten tulkinta 

SARS-CoV-2 

Kohde 1 (FAM) 

 
3,0 ≥ Ct ≤ 25,0 

3,0 ≥ Ct ≤ 25,0 
+ (positiivinen) TAI 

- (negatiivinen)** 

 
SARS-CoV-2 tunnistettu 

SARS-CoV-2 

Kohde 2 (Cy5/Mustang Purple) 

 

3,0 ≥ Ct ≤ 25,0 
3,0 ≥ Ct ≤ 25,0 
+ (positiivinen) TAI 
- (negatiivinen)** 

 
SARS-CoV-2 tunnistettu 

*Näytteille, joiden Ct-arvo on suurempi kuin 0 ja pienempi kuin 3, suorita 1:100- ja/tai 1:10-laimennus käyttämällä 
siirrostamatonta yhteensopivaa väliainetta ja käsittele ja testaa kohdan 7 mukaisesti. 
** Sisäistä kontrollia ei tarvita monistuksessa. 
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Taulukko 13. Tulosten tulkinta – LumiraDx Dual-Target SARS-CoV-2 STAR Complete 96-kuoppaisilla instrumenteilla Applied Biosystems 
QuantStudio5 and QuantStudio 7 Flex, Analytik Jena qTOWER3, Bio-Rad CFX Opus 

Näyte 

Tulosten tulkinta ja raportointi SARS-CoV-2 
Kohde 1 (FAM) 

SARS-CoV-2 
Kohde 2 (Cy5/Mustang Purple) 

 
IC (ROX) 

+ (positiivinen) + (positiivinen) 
+ (positiivinen) TAI 
- (negatiivinen)* 

SARS-CoV-2 tunnistettu. Raportoi 
tulokset. 

+ (positiivinen) - (negatiivinen) 
+ (positiivinen) TAI 
- (negatiivinen)* 

SARS-CoV-2 tunnistettu. Raportoi 
tulokset. 

- (negatiivinen) + (positiivinen) 
+ (positiivinen) TAI 
- (negatiivinen)* 

SARS-CoV-2 tunnistettu. Raportoi 
tulokset. 

- (negatiivinen) - (negatiivinen) + (positiivinen) 

SARS-CoV-2:ta ei tunnistettu. 
Raportoi tulokset. Harkitse muiden 
hengitysteiden patogeenien 
testaamista. 

- (negatiivinen) - (negatiivinen) - (negatiivinen) 

Epäkelpo. Älä raportoi tuloksista. 
Testaa sama käsitelty näyte 
uudelleen. Jos toinenkin testi on 
epäkelpo, hanki uusi näyte ja testaa 
uudelleen. 

* Sisäistä kontrollia ei tarvitse monistaa. 

9. Rajoitukset 

• Vain vientiin. 

• Älä käytä reagensseja, joiden viimeinen käyttöpäivä on umpeutunut. 

• Tämä testi on kvalitatiivinen, eikä se anna kvantitatiivisia arvoja näytteessä oleville kohdeorganismeille. 

• Nukleiinihappojen havaitseminen riippuu asianmukaisesta näytteen keräämisestä, käsittelystä, kuljetuksesta, 
varastoinnista ja valmistelusta. Näytteiden virheellinen kerääminen, siirto tai varastointi voi haitata tämän testin kykyä 
havaita kohdesekvenssit. 

• Tämä testi ei voi sulkea pois muiden bakteeri- tai viruspatogeenien aiheuttamien sairauksien mahdollisuutta. 

• Negatiiviset tulokset eivät sulje pois kohdeorganismin infektion mahdollisuutta, eivätkä ne saa olla ainoa potilaan 
hoitopäätösten peruste. 

• LumiraDx Dual-Target SARS-CoV-2 STAR Completen suorituskyky arvioitiin käyttämällä vain nenänielun 
vanupuikkonäytteitä. 

• Väärien negatiivisten tulosten riski on olemassa, koska tämän testin viruskohteissa on sekvenssivariantteja. 

• Näytteessä olevat inhibiittorit ja/tai virheet testimenettelyn noudattamisessa voivat johtaa virheellisesti negatiivisiin tuloksiin. 
• Koulutetun terveydenhuollon ammattilaisen tulee tulkita määritystuloksia yhdessä potilaan sairaushistorian, kliinisten merkkien 

ja oireiden sekä muiden diagnostisten testien tulosten kanssa. 

• Analyyttikohteet (virussekvenssit) voivat säilyä in vivo viruksen elinkelpoisuudesta riippumatta. Analyyttikohteen(/-
kohteiden) havaitseminen ei tarkoita, että vastaavat virukset olisivat tarttuvia, tai että ne aiheuttaisivat kliinisiä oireita. 

• Tämän testin toimivuutta ei ole vahvistettu immuunipuutteisilla potilailla. 
• Tämän testin kliinistä suorituskykyä ei ole vahvistettu kaikkien liikkeellä olevien varianttien osalta, mutta sen odotetaan 

vastaavan vallitsevia variantteja, jotka olivat verenkierrossa kliinisen arvioinnin aikana arviointipaikassa. Suorituskyky 
testaushetkellä voi vaihdella liikkeellä olevista varianteista riippuen, mukaan lukien uudet kehittyvät kohdevirusten kannat ja 
niiden esiintyvyys, jotka muuttuvat ajan myötä. 

 

10. Suorituskykyominaisuudet 
10.1. Analyyttiset tutkimukset 

10.1.1. Analyyttinen herkkyys: (väkevöity näytematriisi) 

LumiraDx Dual-Target SARS-CoV-2 STAR Completen analyyttinen herkkyys tai havaitsemisraja (LoD) määritettiin käyttämällä 
virusta, joka oli lisätty suoraan negatiiviseen näytematriisiin, joka koostui yhdistetyistä negatiivisista nenänielun vanupuikon 
väliaineista, ja ne testattiin validoidulla RT-PCR-laitteella. 

 

LoD:n määrittämiseksi viruksesta tehtiin sarjoittaisia laimennoksia, jotka lisättiin negatiiviseen näytematriisiin. Alueen 
etsintätutkimus suoritettiin 5 toistonäytteellä kussakin pitoisuudessa sen pisteen määrittämiseksi, jossa vähintään yhtä 
viidestä toistonäytteestä ei havaittu. Sen jälkeen suoritettiin 96 toistonäytettä pitoisuutta kohden perustuen alueen 
etsintätutkimukseen. Alimman pitoisuuden, jolla vähintään 95 % toistonäytteistä oli positiivisia, määritettiin olevan LoD. 
Vahvistettu LoD virukselle, joka on lisätty negatiiviseen näytematriisiin, esitetään taulukossa 14. 
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Taulukko 14. LumiraDx Dual-Target SARS-CoV-2 STAR Complete -määrityksen LOD-määritys (väkevöity näytematriisi) 
Organismi Kanta LoD-pitoisuus 

SARS-CoV-2 USA-WA1/2020 1,54 x 101 TCID50/ml 

10.1.2. Analyyttinen herkkyys: LoD (väkevöity vanupuikko) 

LumiraDx Dual-Target SARS-CoV-2 STAR Complete -määrityksen analyyttinen herkkyys tai havaitsemisraja (LoD) määritettiin 

käyttämällä virusta, joka oli laimennettu negatiiviseen näytematriisiin ja lisätty vanupuikkoihin, jotka sitten eluoitiin 1x 

PBS:ään, pH 7,4, ja testattiin validoidulla RT-PCR-laitteella. 
 

Määritetyn LoD:n perusteella suoritettiin 96 toistonäytettä pitoisuutta kohden. Alimman pitoisuuden, jolla vähintään 95 % 

toistonäytteistä oli positiivisia, määritettiin olevan LoD. Vahvistettu LoD vanupuikoille, joihin on lisätty virusta ja jotka on 

eluoitu negatiiviseen näytematriisiin, esitetään taulukossa 15. 
 

Taulukko 15. LumiraDx Dual-Target SARS-CoV-2 STAR Complete -määrityksen LOD-määritys (väkevöity vanupuikko) 
Organismi Kanta LoD-pitoisuus 

SARS-CoV-2 USA-WA1/2020 3,07 x 101 TCID50/ml 

10.1.3. Analyyttinen herkkyys: LoD (kuiva vanupuikko) 

LumiraDx Dual-Target SARS-CoV-2 STAR Complete -määrityksen analyyttinen herkkyys tai havaitsemisraja (LoD) määritettiin 
käyttämällä vanupuikkoja, joihin oli lisätty virusta ja jotka kuivattiin ja eluoitiin negatiiviseen näytematriisiin ja testattiin 
validoidulla RT-PCR-laitteella. 

Määritetyn LoD:n perusteella suoritettiin 96 toistonäytettä pitoisuutta kohden. Alimman pitoisuuden, jolla vähintään 95 % 

toistonäytteistä oli positiivisia, määritettiin olevan LoD. Vahvistettu LoD vanupuikoille, joihin on lisätty virusta, jotka on 

kuivattu ja jotka on eluoitu negatiiviseen näytematriisiin, esitetään taulukossa 16. 
 

Taulukko 16. LumiraDx Dual-Target SARS-CoV-2 STAR Complete -määrityksen LOD-määritys (kuiva vanupuikko) 
Organismi Kanta LoD-pitoisuus 

SARS-CoV-2 USA-WA1/2020 3,07 x 101 TCID50/ml 

10.1.4. Inklusiivisuus 

LumiraDx SARS-CoV-2 STAR Complete -määrityksen inklusiivisuus arvioitiin testaamalla alhaisia pitoisuuksia (noin 3 x LoD) virusta 

(muutettu ei-tarttuvaksi) käyttämällä kolmea toistonäytettä kullekin useista SARS-CoV-2-kannoista, mukaan lukien tärkeät variantit, 

jotka on testattu validoidulla RT-PCR-laitteella. Yhteenveto inklusiivisuustestauksen tuloksista on esitetty taulukossa 17.LumiraDx Dual-

Target SARS-CoV-2 STAR Complete havaitsi onnistuneesti kaikki inklusiivisuustestauksen kannat testatuilla pitoisuuksilla. 
 

Taulukko 17. LumiraDx Dual-Target SARS-CoV-2 STAR Complete -määrityksen inklusiivisuus 

Organismi Kanta 

Pitoisuuden 
testaus 

Prosenttitunnistus 
(pos./yht.) 

 

SARS-CoV-2 

Variantti B.1.1.7 (alfa) 3 x LoD 100 % 

Variantti B.1.351 (beeta) 3 x LoD 100 % 

Variantti B.1.617.2 (delta) 3 x LoD 100 % 

Variantti B.1.1.529 (omicron) 3 x LoD 100 % 

10.1.5. Inklusiivisuus (in silico) 

SARS-CoV-19 GISAID -tietokannasta otettiin satunnaisesti noin 1 000 000 sekvenssin näyte, joka käsiteltiin laadun ja 
puutteettomuuden varmistamiseksi toukokuussa 2022. Analyysissä käytettiin laajaa kattavuutta ja täyspitkiä sekvenssejä. 
Yhteenveto in silico -inklusiivisuusanalyysin tuloksista kohteen ja variantin mukaan on esitetty taulukoissa 18 ja 19.Nämä 
tiedot osoittavat, että LumiraDx Dual-Target SARS-CoV-2 STAR Complete -määrityksen ennustetaan havaitsevan noin 99,82 
% kaikista analyysihetkellä arvioiduista sekvensseistä. 

Taulukko 18. LumiraDx Dual-Target SARS-CoV-2 STAR Complete -määrityksen in silico -inklusiivisuus kohteittain 
Määrityskohde Homologia analysoituihin 

sekvensseihin 
Kohde 1 > 99 % 

Kohde 2 > 99 %* 
Tavoite 1, tavoite 2 yhdistettynä 99,8 % 

*Enintään yksi epätäsmäävyys 

Taulukko 19. LumiraDx Dual-Target SARS-CoV-2 STAR Complete -määrityksen in silico -inklusiivisuus varianteittain 

Variantti 
Kohteen 1 

oligonukleotidihomologia 
analysoituihin sekvensseihin 

Kohteen 2 
oligonukleotidihomologia 

analysoituihin sekvensseihin 
Omicron (BA.1, BA.2, BA.3, BA.4, BA.5, XE) > 99 %* > 99 % 

Delta (B.1.617.2) > 99 %* > 99 % 

*Enintään yksi epätäsmäävyys 
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10.1.6. Analyyttinen spesifisyys: valikoivuus ja ristireaktiivisuus 

LumiraDx Dual-Target SARS-CoV-2 STAR Complete -määrityksen valikoivuus ja ristireaktiivisuus arvioitiin testaamalla 

testisarjaa, joka koostui 43 mikro-organismista, joita esiintyy yleisesti ylähengitysteissä tai jotka ovat geneettisesti 

samanlaisia kuin SARS-CoV-2, korkeilla tiittereillä siten kuin taulukossa 20 on mainittu.Jokainen organismi laimennettiin 

negatiiviseen näytematriisiin ja testattiin kolmena rinnakkaisnäytteenä. Testaus suoritettiin kullekin testisarjan 

ulkopuoliselle organismille yksinään ja jokaisen testisarjaan sisältyvän organismin läsnä ollessa 3 x LOD -pitoisuudella 

validoidulla RT-PCR-laitteella. Tämän tutkimuksen tulokset on esitetty taulukossa 20.Yksikään organismeista ei tuottanut 

vääriä positiivisia tuloksia testatuilla pitoisuuksilla, ja kaikki kunkin SARS-CoV-2-kohteen toistonäytteet havaittiin 3 x LOD:lla, 

kun läsnä oli suuria määriä testisarjan ulkopuolisia organismeja. 
 

HUOMAA: pitoisuudet ilmoitetaan yksiköissä TCID50 (kudosviljelmän mediaani-infektioannos), CFU (pesäkettä muodostavat 
yksiköt), CCU (pesäkettä muuttavat yksiköt), kopiot (genomiset kopiot tai genomiset vastineet) ja IFU (inkluusion 
muodostavat yksiköt). 

 

Taulukko 20. LumiraDx Dual-Target SARS-CoV-2 STAR Complete -määrityksen valikoivuus ja ristireaktiivisuus 

Testisarjan ulkopuolinen 
organismi Kanta 

Testisarjan 
ulkopuolisen   
organismin testattu 
pitoisuus 

Testisarjan 
ulkopuolisen   
organismin testitulos 

SARS-CoV-2-testin   
tulos 

Adenovirus Tyyppi 1 1,00 x 105 TCID50/ml Ei havaittu Havaittu 

Adenovirus Tyyppi 5 1,00 x 105 TCID50/ml Ei havaittu Havaittu 

Adenovirus Tyyppi 7 1,00 x 105 TCID50/ml Ei havaittu Havaittu 
Sytomegalovirus  2,00 x 104 TCID50/ml Ei havaittu Havaittu 

Enterovirus Tyyppi D68 6,20 x 104 TCID50/ml Ei havaittu Havaittu 

Epstein-Barr-virus  1,00 x 105 kopiota/ml Ei havaittu Havaittu 

Ihmisen koronavirus 229 E 1,70 x 104 TCID50/ml Ei havaittu Havaittu 
Ihmisen koronavirus HKU1 2,70 x 104 kopiota/ml Ei havaittu Havaittu 

Ihmisen koronavirus NL63 5,00 x 103 TCID50/ml Ei havaittu Havaittu 

Ihmisen koronavirus OC43 1,00 x 105 TCID50/ml Ei havaittu Havaittu 

Ihmisen metapneumovirus 
(hMPV) 

 
1,00 x 105 TCID50/ml Ei havaittu Havaittu 

Influenssa A Denver/1/57 1,00 x 105 TCID50/ml Ei havaittu Havaittu 

Influenssa B GL/1739/54 1,00 x 105 TCID50/ml Ei havaittu Havaittu 
Tuhkarokko  2,00 x 104 TCID50/ml Ei havaittu Havaittu 
MERS-koronavirus  2,00 x 104 TCID50/ml Ei havaittu Havaittu 

Sikotauti  1,00 x 105 TCID50/ml Ei havaittu Havaittu 

Parainfluenssavirus Tyyppi 1 6,20 x 104 TCID50/ml Ei havaittu Havaittu 
Parainfluenssavirus Tyyppi 2 7,50 x 104 TCID50/ml Ei havaittu Havaittu 

Parainfluenssavirus Tyyppi 3 1,00 x 105 TCID50/ml Ei havaittu Havaittu 

Parainfluenssavirus Tyyppi 4a 2,70 x 103 TCID50/ml Ei havaittu Havaittu 

RS-virus  1,70 x 104 TCID50/ml Ei havaittu Havaittu 
Rinovirus Tyyppi 1A 8,00 x 103 TCID50/ml Ei havaittu Havaittu 

SARS-koronavirus  2,60 x 104 TCID50/ml Ei havaittu Havaittu 

Bordetella pertussis  1,00 x 106 CFU/ml Ei havaittu Havaittu 

Chlamydia pneumoniae  1,00 x 106 IFU/ml Ei havaittu Havaittu 
Corynebacterium diphtheriae  1,00 x 106 CFU/ml Ei havaittu Havaittu 

Escherichia coli  1,00 x 106 CFU/ml Ei havaittu Havaittu 

Haemophilus influenzae  1,00 x 106 CFU/ml Ei havaittu Havaittu 

Lactobacillus salivarius  1,00 x 106 CFU/ml Ei havaittu Havaittu 
Legionella pneumophila  1,00 x 106 CFU/ml Ei havaittu Havaittu 

Moraxella catarrhalis  1,00 x 106 CFU/ml Ei havaittu Havaittu 

Mycobacterium tuberculosis  1,00 x 106 CFU/ml Ei havaittu Havaittu 
Mycoplasma pneumoniae  1,00 x 106 CCU/ml Ei havaittu Havaittu 

Neisseria gonorrhoeae  1,00 x 106 CFU/ml Ei havaittu Havaittu 

Neisseria meningitidis  1,00 x 106 CFU/ml Ei havaittu Havaittu 
Pneumocystis jirovecii  1,00 x 106 CFU/ml Ei havaittu Havaittu 

Pseudomonas aeruginosa  1,00 x 106 CFU/ml Ei havaittu Havaittu 

Staphylococcus aureus  1,00 x 106 CFU/ml Ei havaittu Havaittu 

Staphylococcus epidermidis  1,00 x 106 CFU/ml Ei havaittu Havaittu 
Streptococcus pneumoniae  1,00 x 106 CFU/ml Ei havaittu Havaittu 

Streptococcus pyogenes  1,00 x 106 CFU/ml Ei havaittu Havaittu 

Streptococcus salivarius  1,00 x 106 CFU/ml Ei havaittu Havaittu 

Candida albicans  1,00 x 106 CFU/ml Ei havaittu Havaittu 
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10.1.7. Valikoivuus (in silico) 

LumiraDx Dual-Target SARS-CoV-2 STAR Complete -määrityksen valikoivuus arvioitiin in silico arvioimalla sellaisten 

patogeenien sekvenssejä, joita mahdollisesti esiintyy hengitystienäytteissä ja/tai joilla on geneettisiä samankaltaisuuksia 

kohdeorganismien kanssa. Yhteenveto organismeista, joiden valikoivuus on arvioitu, on esitetty taulukossa 21. 

Ristireaktiivisuutta ei ennusteta in silico -analyysin perusteella. 
 

Taulukko 21. LumiraDx Dual-Target SARS-CoV-2 STAR Complete -määrityksen in silico -valikoivuuden organismit 
Virukset Bakteerit Eukaryootit 

Adenovirus (tyyppi 1) Bordetella pertussis Candida albicans 

Adenovirus, tyyppi 5 Chlamydia pneumoniae Ihmisen genomi 

Adenovirus (tyyppi 7) Corynebacterium diphtheriae  
Sytomegalovirus Escherichia coli 

Enterovirus D68 Haemophilus influenzae 

Epstein-Barr-virus Lactobacillus salivarius 
Ihmisen koronavirus (229E) Legionella pneumophila 
Ihmisen koronavirus (HKU1) Moraxella catarrhalis 

Ihmisen koronavirus (NL63) Mycobacterium tuberculosis 
Ihmisen koronavirus (OC43) Mycoplasma pneumoniae 

Ihmisen metapneumovirus (hMPV) Neisseria gonorrhoeae 

Influenssa A (H1N1, H3N2) Neisseria meningitidis 

Influenssa B (Victoria, Yamagata) Pneumocystis jirovecii 
Tuhkarokko Pseudomonas aeruginosa 

MERS-koronavirus Staphylococcus aureus 

Sikotauti Staphylococcus epidermidis 

Parainfluenssavirus, tyyppi 1 Streptococcus pneumoniae 
Parainfluenssavirus, tyyppi 2 Streptococcus pyogenes 

Parainfluenssavirus, tyyppi 3 Streptococcus salivarius 

Parainfluenssavirus, tyyppi 4a  
RS-virus 
Rinovirus, tyyppi 1A 

SARS-koronavirus 

10.1.8. Mahdollisesti häiritsevä aine 

Hengitystienäytteistä yleisesti löydetyt aineet, aineet, joita voi päästä näytteisiin näytteenoton aikana, ja lääkkeet, joita 

yleisesti käytetään tukkoisuuden, allergioiden tai astmaoireiden hoitoon ja jotka voisivat mahdollisesti häiritä LumiraDx Dual-

Target SARS-CoV-2 STAR Completea, arvioitiin yksilöllisesti kliinisesti merkityksellisillä pitoisuuksilla verrattuna matalan 

tiitterin (3 x LoD) SARS-CoV-2:een negatiivisessa kliinisessä matriisissa validoidulla RT-PCR-laitteella. Yhteenveto testatuista 

aineista on esitetty taulukossa 22.Mitään estoa ei havaittu millään aineista testatuilla pitoisuuksilla. 
 

Taulukko 22. LumiraDx Dual-Target SARS-CoV-2 STAR Complete -määrityksen mahdollisesti häiritsevät aineet 

 
Mahdollisesti häiritsevä aine Vaikuttava ainesosa Pitoisuuden testaus 
Beklometasoni Beklometasoni 0,1 mg/ml 
Budesonidi Budesonidi 0,1 mg/ml 

Chloraseptic® Max Fenoli (1,5 %), glyseriini (33 %) 
5 % (tilavuus/tilavuus) tai 0,075 % fenoli,  
1,65 % glyseriini 

Vilustumista ja flunssaa lievittävä 
yskänsiirappi 

Asetaminofeeni (325 mg), 
dekstrometorfaani HBr (10 mg), 
guaifenesiini (200 mg), fenyyliefriini 
(5 mg) 15 ml:ssa 

5 % (tilavuus/tilavuus) tai asetaminofeeni  
1,08 mg/ml, dekstrometorfaani 0,033 mg/ml, 
guaifenesiini 0,667 mg/ml, fenyyliefriini 
0,0167 mg/ml 

Deksametasoni Deksametasoni 0,1 mg/ml 
Flonaasi Flutikasonipropionaatti (50 mcg) 5 % (v/v) 
Flunisolidi Flunisolidi (0,025 %) 0,1 mg/ml 
Mometasonifuroaatti Mometasonifuroaatti 0,1 mg/ml 
Musiini, tyyppi I-S (nauta) Puhdistettu musiiniproteiini 0,25 mg/ml 
Mupirosiini Mupirosiini 0,1 mg/ml 
Nasacort Triamsinoloniasetonidi (55 mcg) 5 % (v/v) 
Suolanenäsuihke Natriumkloridi (0,65 %) 5 % (tilavuus/tilavuus) tai 0,0325 % NaCl 

Oksimetatsoliininenäsumute Oksimetatsoliini HCl (0,05 %) 
5 % (tilavuus/tilavuus) tai 0,0025 % 
oksimetatsoliini-HCl 

Fenyyliefriininenäsumute Fenyyliefriini-HCl (1 %) 
5 % (tilavuus/tilavuus) tai 0,05 %  
fenyyliefriini-HCl 

Tobramysiini Tobramysiini 0,033 mg/ml 
Vicks® VapoCOOLTM 
(kurkkuimeskelytabletti) Bentsokaiini, mentoli 15 mg/ml, 20 mg/ml 
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Tsanamiviiri Tsanamiviiri 0,75 mg/ml 
Zicam® (nenägeeli, 
homeopaattinen allergialääke) 

Galphimia glauca, Luffa operculate, 
Sabadilla 5 % (v/v) 

Kokoveri (ihmisen) Ei sovelleta 2,5 % (v/v) 

 

10.1.9. Toistettavuus 

LumiraDx Dual-Target SARS-CoV-2 STAR Complete -määrityksen toistettavuuden arvioimiseksi SARS-CoV-2-virusta (muutettu 

ei-tarttuvaksi) lisättiin negatiiviseen kliiniseen matriisiin pienillä ja kohtalaisilla positiivisilla pitoisuuksilla (2 x ja 5 x LoD), ja 

kaksi käyttäjää testasi sitä 6 päivän aikana kahdella erillisellä reagenssierällä neljällä toistonäytteellä kutakin tekijää kohti 

yhdessä negatiivisten kontrollien kanssa validoidulla RT-PCR-laitteella. 100 % toistonäytteistä vastasi odotettua tulosta, mikä 

osoittaa LumiraDx Dual-Target SARS-CoV-2 STAR Complete -määrityksen toistettavuuden. Yhteenveto toistettavuuden 

testausolosuhteista on esitetty taulukossa 23. 
 

Taulukko 23. LumiraDx Dual-Target SARS-CoV-2 STAR Complete -määrityksen toistettavuustekijät 
Tekijä Negatiiviset kopiot 2 x LoD -

toistonäytteet 
5 x LoD -

toistonäytteet 
Päivää 6 6 6 

Reagenssierät 2 2 2 

Käyttäjät 2 2 2 
Toistonäytteet/tekijä 4 4 4 

Yhteensä 96 96 96 

10.1.10. Uusittavuus 

LumiraDx Dual-Target SARS-CoV-2 STAR Complete -määrityksen uusittavuuden arvioimiseksi SARS-CoV-2-virusta (muutettu 

ei-tarttuvaksi) lisättiin negatiiviseen kliiniseen matriisiin pienillä ja kohtalaisilla positiivisilla pitoisuuksilla (2 x ja 5 x LoD), ja 

kaksi käyttäjää testasi sitä 6 päivän aikana kolmessa eri sijainnissa kolmella toistonäytteellä kutakin tekijää kohti yhdessä 

negatiivisten kontrollien kanssa validoidulla RT-PCR-laitteella. 100 % toistonäytteistä vastasi odotettua tulosta, mikä 

osoittaa LumiraDx Dual-Target SARS-CoV-2 STAR Complete -määrityksen uusittavuuden. Yhteenveto uusittavuuden 

testausolosuhteista on esitetty taulukossa 24. 
 

Taulukko 24. LumiraDx Dual-Target SARS-CoV-2 STAR Complete -määrityksen uusittavuustekijät 
Tekijä Negatiiviset kopiot 2 x LoD -

toistonäytteet 
5 x LoD -

toistonäytteet 
Sijaintien määrä 3 3 3 

Päivää 6 6 6 
Käyttäjät 2 2 2 

Toistonäytteet/tekijä 3 3 3 

Yhteensä 108 108 108 

10.2. Kliininen tutkimus 

LumiraDx Dual-Target SARS-CoV-2 STAR Complete -määrityksen positiivisen ja negatiivisen prosentuaalisen yhtäpitävyyden 

osoittamiseksi verrattuna erittäin herkkään CE-merkittyyn RT-PCR-(vertailu)testiin valmistettiin 378 nenänielun 

vanupuikkonäytettä, jotka testattiin sokkotutkimuksessa molemmat määritykset. Taulukossa 25 on yhteenveto LumiraDx 

Dual-Target SARS-CoV-2 STAR Complete -määrityksen ja vertailutestin positiivisista ja negatiivisista prosentuaalisista 

yhtäpitävyyksistä. 
 

Taulukko 25. LumiraDx Dual-Target SARS-CoV-2 STAR Complete -määrityksen positiivinen ja negatiivinen yhtäpitävyys 

 Vertailtava määritys 

Positiivinen Negatiivinen Yhteensä 

LumiraDx Dual-Target 

SARS-CoV-2 STAR Complete 

Positiivinen 167 0 167 

Negatiivinen 4* 207 211 
Yhteensä 171 207 378 

Prosentuaalinen yhtäpitävyys 97,7 % (positiivinen) 100 % (negatiivinen)  

95 %: n luottamusväli 94,1–99,4 % 98,2–100 %  

*Neljästä väärän negatiivisesta näytteestä kaikki testattiin CE-merkityllä RT-PCR- lisätestillä, yksi oli negatiivinen ja kolme 

SARS-CoV-2-positiivista.  
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10.3. Vastaavuustutkimukset 

10.3.1. Kuljetusvälineen vastaavuus 

Näytematriisin vastaavuuden tutkimus suoritettiin yhtäpitävyyden osoittamiseksi neljän siirtoaineen välillä. Useisiin 

siirtoaineisiin lisättiin lämmöllä inaktivoitua virusta 1x LoD:llä (vähintään 20 toistonäytettä) ja ajettiin validoidulla RT-PCR-

laitteella. Kunkin testatun väliaineen vastaavuuden määrittämiseksi edellytyksenä oli ≥ 95 %:n positiivisista näytteistä 

havaitseminen 1 x LoD:llä ja 100 %:n havaitseminen sisäisen kontrollin osalta negatiivisista näytteistä. Yhteenveto 

testatuista ja vastaaviksi määritellyistä väliaineista on esitetty taulukossa 26. 

 

Taulukko 26. LumiraDx Dual-Target SARS-CoV-2 STAR -määrityksen väliaineiden vastaavuus 
Vastaava väliaine 

1 x PBS, pH 7,4 

Keittosuolaliuos (0,85-prosenttinen) 

Keittosuolaliuos (0,90-prosenttinen) 
Siirtoaine* 

*Corning Transport Medium tai samankaltainen koostumus 

10.3.2. Instrumentin vastaavuus (96-kuoppa) 

Laitteen vastaavuustutkimus suoritettiin kolmen 96-kuoppaisen instrumentin vastaavan suorituskyvyn varmistamiseksi 

verrattuna 96-kuoppaiseen Bio-Rad Opus -instrumenttiin. Analyyttiset suorituskykytutkimukset suoritettiin näillä 

instrumenteilla. 20 toistonäytettä lämmöllä inaktivoitua SARS-CoV-2-virusta testattiin negatiivisessa näytematriisissa kunkin 

instrumentin LoD:n varmistamiseksi. Kaikilla testatuilla instrumenteilla havaittiin ≥ 95 % LoD-arvolla ja 0 % negatiivisista 

näytteistä LumiraDx Dual-Target SARS-CoV-2 STAR Complete -määrityksellä. Yhteenveto vastaavista instrumenteista on 

esitetty taulukossa 27. 
 

Taulukko 27. LumiraDx Dual-Target SARS-CoV-2 STAR 96-Well -instrumentin vastaavuus 
Instrumentti Valmistaja 
CFX Opus Bio-Rad 

QuantStudio5 (96-kuoppainen) Applied Biosystems 

QuantStudio 7 Flex (96-kuoppainen) Applied Biosystems 

qTOWER3 (96-kuoppainen) Analytik Jena 

11. Yhteystiedot, tilaaminen ja tuotetuki 

Jos haluat tilata tuotteita, ota yhteyttä LumiraDx-yhtiöön: 
Verkkosivusto: www.LumiraDx.com. 
Sähköpostiosoite (Yhdysvallat): CustomerServices.US@LumiraDx.com. 
Sähköposti (kansainvälinen): CustomerServices@LumiraDx.com. 

 

Tuotetietoja saat ottamalla yhteyttä LumiraDx-yhtiöön: 
Sähköposti: . CustomerServices.US@LumiraDx.comKirjoita aiheriville ”LumiraDx Dual-Target SARS-CoV-2 STAR Complete”. 
Puhelin: 1-888-586-4721. 

 

Teknistä tukea saat ottamalla yhteyttä LumiraDx-yhtiöön: 

Sähköposti: TechnicalServices@LumiraDx.com. Kirjoita aiheriville ”LumiraDx Dual-Target SARS-CoV-2 STAR Complete”. 
 

Tietoja palautuskäytännöstä saat ottamalla yhteyttä LumiraDx-yhtiöön: 
Jos LumiraDx Dual-Target SARS-CoV-2 STAR Complete -määrityksessä on ongelma, sinua saatetaan pyytää palauttamaan se. Ennen 
kuin palautat testejä, hanki palautuslupanumero LumiraDx:n asiakaspalvelusta (CustomerServices.US@LumiraDx.com). Tämän 
palautuslupanumeron on oltava palautettavassa toimituslaatikossa. Ota yhteyttä LumiraDx:n asiakaspalveluun, jos haluat palauttaa 
tuotteen tavanomaiseen tapaan oston jälkeen. 

 
Immateriaaliomaisuus 
LumiraDx-testi ja kaikki mukana toimitetut LumiraDx-dokumentaatiot (”tuotteet”) ovat lain suojaamia. LumiraDx-tuotteiden 
immateriaalioikeudet pysyvät LumiraDx-yhtiöllä. Tietoja tuotteidemme asiaankuuluvista immateriaaliomaisuudesta löytyy 
osoitteesta LumiraDx.com/IP. 

 

Oikeudelliset huomautukset 
Copyright © 2022 LumiraDx ja sen tytäryhtiöt. Kaikki oikeudet pidätetään. LumiraDx ja LumiraDx Flame -logo ovat LumiraDx 
International LTD:n suojattuja tavaramerkkejä. Täydelliset tiedot näistä ja muista LumiraDx-rekisteröinneistä löytyvät osoitteesta 
LumiraDx.com/IP. Kaikki muut tavaramerkit ovat omistajiensa omaisuutta. 

 

Rajoitettu takuu 
LumiraDx Dual-Target SARS-CoV-2 STAR Complete – säilyvyysajan mukaan. 
Reagenssit on säilytettävä tähän käyttöohjeeseen painettujen vaadittujen säilytysolosuhteiden mukaisesti, ja niitä saa käyttää vain 

http://www.lumiradx.com/
mailto:customerservices.US@lumiradx.com
file:///C:/Users/AmandaBruin/Desktop/customerservices@lumiradx.com
mailto:customerservices.US@lumiradx.com
mailto:customerservices.US@lumiradx.com
mailto:technicalservices@lumiradx.com
mailto:customerservices.US@lumiradx.com
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sarjan pakkaukseen painettuun viimeiseen käyttöpäivään asti. Sovellettavan takuun ajan LumiraDx takaa, että jokainen tuote on (i) 
hyvälaatuinen, eikä siinä ole materiaalivikaa, (ii) toimii tuoteselosteessa mainittujen materiaalierittelyjen mukaisesti ja (iii) on 
asianmukaisen viranomaisen hyväksymä siten kuin edellytetään tuotteiden myymiseksi niiden käyttötarkoitusta varten (”rajoitettu 
takuu”). Jos tuote ei täytä rajoitetun takuun vaatimuksia, LumiraDx joko korjaa tai vaihtaa tuotteen LumiraDx:n oman harkinnan 
mukaan, ja tämä on asiakkaan ainoa korvauksenhakukeino. LumiraDx irtisanoutuu tässä osiossa mainittua rajoitettua takuuta 
lukuun ottamatta kaikista nimenomaisista tai implisiittisistä takuista, mukaan lukien muun muassa kaikki takuut tuotteen 
myyntikelpoisuudesta, sopivuudesta tiettyyn tarkoitukseen ja oikeuksien loukkaamattomuudesta. LumiraDx:n enimmäisvastuu 
asiakkaan reklamaation suhteen ei ylitä asiakkaan maksamaa tuotteen nettohintaa. Kumpikaan osapuoli ei ole vastuussa toiselle 
osapuolelle erityisistä, satunnaisista tai välillisistä vahingoista, mukaan lukien muun muassa liiketoiminnan, tuottojen, tietojen tai 
tulojen menetys, vaikka osapuoli saisi etukäteen ilmoituksen tällaisista vahingoista. Yllä olevaa rajoitettua takuuta ei sovelleta, jos 
asiakas on altistanut LumiraDx Dual-Target SARS-CoV-2 STAR Complete Kit -sarjan fyysiselle väkivallalle, väärinkäytölle, 
epänormaalille käytölle, LumiraDx:n käyttöohjeiden vastaiselle käytölle, petokselle, peukaloinnille, epätavalliselle fyysiselle 
rasitukselle, huolimattomuudelle tai onnettomuuksille. Kaikki asiakkaan rajoitetun takuun mukaiset takuuvaatimukset on esitettävä 
kirjallisesti sovellettavan rajoitetun takuun aikana. 
 

12. Symbolien sanasto 
 

 

 

 
Lämpötilarajoitus 

 

 

Viimeinen käyttöpäivä: päivämäärä, 
jonka jälkeen avaamatonta 
reagenssia ei saa käyttää. 

 

 

 

In vitro -diagnostinen lääketieteellinen 
laite  ”n” 

 

Sisältää riittävästi reagenssia ”n” 

reaktioon 

 

 

 

Tuoteluettelon viitenumero 

 

 

Katso verkkosivustosta  
www.lumiradx.com käyttöohjeet 
sähköisessä muodossa. 

 

 

 
Eränumero/eräkoodi 

 

 

 
Valmistaja 

 
 

 

Negatiivinen kontrolliaine 

 

 

 

CE-vaatimustenmukaisuusmerkki 

 
 

 

Positiivinen kontrolliaine 

 

 

 
Valtuutettu edustaja Euroopan 
yhteisössä 

 

 

 

 
Kontaminoitumaton kierrätetty 
sisältöpakkaus, sarjan laatikko ja 
käyttöohjeet ovat kierrätettäviä, ja ne 
voidaan kerätä, erotella tai muuten 
ottaa talteen jätevirrasta vakiintuneen 
kierrätysohjelman mukaisesti. 

 

 

 

 
 
 

Eurooppalainen maahantuoja 

 
 

 

 
LumiraDx UK Ltd. Unit 50, Yorkshire Way Doncaster DN3 3FT, 
Yhdistyneen kuningaskunnan  
Y-tunnus 09206123 

 

 LumiraDx AB Västra Vägen 5A 16961 Solna, Ruotsi 

 
LumiraDx B.V. Looskade 20 6041 LE Roermond, Alankomaat 

Valmistettu Yhdysvalloissa LumiraDx 6650 Nancy Ridge Drive, San Diego, CA 92121 Yhdysvalloissa 

http://www.lumiradx.com/
http://www.lumiradx.com/
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13. Liite A: Yksityiskohtaiset ohjeet instrumentin asennukseen (96-kuoppainen muoto) 
Tämä liite on tarkoitettu auttamaan käyttäjää LumiraDx Dual-Target SARS-CoV-2 STAR Completen kanssa käytettävien 

instrumenttien ohjelmoinnissa. 

 

13a. Instrumentin asennus – Applied BiosystemsTM QuantStudio 5 (96-kuoppainen muoto) 
Katso lisätietoja käyttöoppaasta, jonka osanumero on MAN0010407. Laitteen ohjelmointiohjeet on tarkoitettu koko 96-

kuoppaisen levyn valmistelua varten. 

13a.1 Ohjelmointiohjeet PC-tietokoneeseen / kannettavaan tietokoneeseen liitetylle instrumentille 

On suositeltavaa valmistella laite alla esitettyyn vaiheeseen 12 asti ennen reagenssiseoksen valmistamista kohdassa 

8.3 qSTAR-reagenssien ja -levyjen valmistelu kuvatulla tavalla. 96-kuoppaisen levyn tulee olla äskettäin sentrifugoitu, 

jolla varmistetaan, että kaikki reagenssit ovat levyn pohjalla. Sitä tulee säilyttää kylmäblokissa. Käytä vain 96-

kuoppaisia levyjä ja tiivisteitä, jotka ovat yhteensopivia instrumentin valmistajan kanssa. 

HUOMAA: Jos laitteen kosketusnäyttö on lepotilassa (tumma näyttö), kosketa mitä tahansa näytön kohtaa laitteen 
aktivoimiseksi. Lepotila alentaa lämmitetyn kannen lämpötilaa. On tärkeää, että lämmitetty kansi on käyttämättömänä 
105 °C:n lämpötilassa ennen levyn asettamista. 

1. Käynnistä ”QuantStudio Design & Analysis” -työpöytäohjelmisto (versio v1.5.1) 

2. Valitse ”Create New Experiment”. Näytölle tulee ikkuna, jossa on ”Properties”-välilehti valittuna. 

3. Syötä ”Experiment Properties” (kokeen ominaisuudet) seuraavasti: 
a. Anna kokeelle nimeksi ”Dual-Target SARS-CoV-2 STAR Complete Template” 

b. Aseta ”Instrument type” -asetukseksi ”QuantStudio 5 System” 

c. Aseta ”Block type” -asetukseksi ”96-Well 0.2mL Block” 

d. Aseta ”Experiment type” -asetukseksi ”Standard Curve” 

e. Aseta ”Chemistry”-arvoksi ”Other” 

f. Aseta ”Run mode” -asetukseksi ”Standard” 

4. Siirry ”Method”-välilehteen. 

a. Napsauta ”Action” 

b. Valitse pudotusvalikosta ”Optical filter settings”. 

c. Poista ”PCR Filter” -taulukosta kaikki suodatinyhdistelmät paitsi seuraavat: 

• x1(470±15), m1(520±15) FAM 

• x4(580±10), m4(623±14) ROX 

• x5(640±10), m5(682±14) Cy5/Mustang Purple 

d. Napsauta ”Close” palataksesi ”Method”-välilehteen. 

e. Aseta ”Volume”-asetukseksi ”60 µL”. 
5. Muuta ”Hold Stage” -osiossa ”Step 1” -asetuksia seuraavasti: 

a. Aseta ramppinopeudeksi ”2°C/s” 

b. Aseta lämpötilaksi ”30°C” 

c. Aseta ajaksi ”01:00” 

6. Muuta ”Hold Stage” -osiossa ”Step 2” -asetuksia seuraavasti: 

d. Aseta ramppinopeudeksi ”2°C/s” 

e. Aseta lämpötilaksi ”51°C” 

f. Aseta ajaksi ”03:00” 

7. Muuta ”PCR Stage” -osiossa ”Step 1” -asetuksia seuraavasti: 

a. Aseta ramppinopeudeksi ”2°C/s” 

b. Aseta lämpötilaksi ”51°C” 

c. Aseta ajaksi ”00:25” 

d. Aseta tiedonkeruu tässä vaiheessa vaiheelle varmistamalla, että kamerakuvake on aktiivinen (ei 

harmaana) 

8. Muuta ”PCR Stage” -osiossa ”Step 2” -asetuksia seuraavasti: 

a. Aseta ramppinopeudeksi ”2°C/s” 

b. Aseta lämpötilaksi ”61°C” 

c. Aseta ajaksi ”00:01” 

9. Aseta ”PCR Stage” -kohdan alareunassa ”Cycles”-asetukseksi ”20”. 

10. Siirry ”Plate”-välilehteen. 

a. Muuta ”Passive Reference” -arvoksi ”None” ”Plate Attributes” -ikkunassa. 

b. Valitse kaikki kuopat levyasettelusta. 

11. Siirry ”Advanced Setup” -välilehteen kohteiden ja kontrollien määrittämiseksi. 
COVID-kohde 1 

a. Nimeä ”Targets”-osiossa ”Target 1” uudelleen muotoon ”COVID Target 1”. 

b. Vaihda oletusväri siniseksi. 
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c. Valitse ”Reporter”-asetukseksi FAM (”Quencher”-asetukseksi syötetään automaattisesti ”NFQ-MGB”). 
d. Merkitse värillisen ruudun vasemmalla puolella oleva tyhjä ruutu valituksi, jotta se tulee käyttöön kuopissa. 

COVID-kohde 2 

a. Lisää toinen kohde valitsemalla ”Add” ja nimeä se sitten uudelleen nimellä ”COVID Target 2” 

b. Muuta oletusväri violetiksi 

c. Valitse ”Reporter”-asetukseksi ”Mustang Purple” (”Quencher”-asetukseksi syötetään automaattisesti 

”NFQ-MGB") 

d. Merkitse värillisen ruudun vasemmalla puolella oleva tyhjä ruutu valituksi, jotta se tulee käyttöön kuopissa. 
Sisäinen kontrolli 

a. Lisää kolmas kohde valitsemalla ”Add” ja nimeä se sitten uudelleen nimellä ”IC” 

b. Vaihda oletusväri punaiseksi 

c. Valitse ”Reporter”-asetukseksi ROX (”Quencher” syötetään automaattisesti nimellä ”NFQ-MGB”) 

d. Merkitse värillisen ruudun vasemmalla puolella oleva tyhjä ruutu valituksi, jotta se tulee käyttöön kuopissa. 

Valinnainen: (Valinnainen) ”Samples”-kohdan ”Sample Name” -nimet voidaan lisätä yksitellen tai liittää 96-
kuoppaiseen levyasetteluun Excel-tiedostosta. 

12. Siirry ”Run”-välilehteen. 

a. Tallenna koe malliksi myöhempiä ajoja varten napsauttamalla alas osoittavaa ”Save”-nuolta ja valitsemalla 
”Save As”. 

b. Nimeä malli ”Dual-Target SARS-CoV-2 STAR Complete CE Template” ja napsauta ”Save”. 

13. Lataa levy seuraavasti: 

a. Aseta levy paikoilleen painamalla ”ulos”-kuvaketta QuantStudio 5 -laitteen kosketusnäytön oikeasta 
yläkulmasta. 

b. Aseta näytelevy monistusblokkiin. Muista kohdistaa 96-kuoppaisen levyn paikka A1 laitteen lokeroon 

määritetyn A1-kohdan kanssa. 

c. Sulje lokero painamalla laitteen kosketusnäytön ”ulos”-kuvaketta. 

14. Palaa työpöytäohjelmiston ”Run”-välilehteen ja napsauta ”START RUN” -painiketta. Kun laite on liitetty, laitteen 

sarjanumero tulee näkyviin ”START RUN” -painikkeen alapuolella olevaan pudotusvalikkoon. 

15. Aloita ajo valitsemalla laitteen sarjanumero. 

16. Muuta ”File Name” -nimeksi ”LumiraDx Dual-Target SARS-CoV-2 STAR Complete [YYMMDD_Plate#]” ja napsauta 

”Save”. 

17. Ajon jälkeen laitteen kosketusnäyttö ilmoittaa, kun ajo on ”Complete” (Valmis). Sulje suoritusnäyttö 

painamalla ”Done”. 

18. Poista ja hävitä levy suljettavaan jätepussiin tai -astiaan. 

HUOMAA: PCM:ää sisältävät kuopat sekä ne, jotka olivat positiivisia kohteen suhteen, sisältävät suuria määriä 

amplikonia, mikä voi aiheuttaa vääriä positiivisia tuloksia tulevissa testeissä, jos ne päästetään 

laboratorioympäristöön. Älä koskaan poista optista sinettiä levystä monistuksen jälkeen. 

13a.2 Analyysiohjeet 

1. Muokkaa analyysiasetuksia ”Results”-välilehdessä ”QuantStudio Design & Analysis” -työpöytäohjelmistossa (versio 
v1.5.1). 

2. Valitse halutut kuopat analysoitavaksi levyasettelusta ja napsauta sitten Eye-symbolia ”Amplification Plot” -kohdan 
yläpuolella konfiguroidaksesi käyrän seuraavasti: 

a. Aseta ”Plot Type” -asetukseksi ”ΔRn vs Cycle” 

b. Aseta ”Graph Type” -asetukseksi ”Log” 

c. Aseta ”Plot Color” -asetukseksi ”Target” 

d. Napsauta ikkunasta ulos hyväksyäksesi muutokset (kaikki muu sisältö pysyy ennallaan) 

3. Napsauta ohjelmiston vasemmassa yläkulmassa olevan ”Analyze”-painikkeen oikealla puolella olevaa 

rataskuvaketta, mikä avaa ”Analysis Settings” -ikkunan. 

COVID-kohde 1 

a. Poista ”Ct settings”-välilehden valinta ”Ct settings for COVID Target 1” -osiossa olevasta ”Default settings”-
ruudusta. 

b. Poista valinta kohdasta ”Automatic Threshold”. 

c. Poista valinta ”Automaattinen perusviiva” -ruudusta 

d. Kirjoita kynnysarvoksi ”100 000” 

e. Aseta ”Baseline Start Cycle” arvoon ”1” 

f. Aseta ”End Cycle” arvoon ”2” 

g. Napsauta ”Apply”. 
COVID-kohde 2 

a. Poista Ct-asetukset-välilehden valinta Ct-asetukset COVID Target 2:lle -osiossa olevasta 

Oletusasetukset-ruudusta. 

b. Poista valinta kohdasta ”Automatic Threshold”. 

c. Poista valinta Automaattinen perusviiva -ruudusta 

d. Kirjoita kynnysarvoksi ”100 000” 

e. Aseta ”Baseline Start Cycle” arvoon ”1” 
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f. Aseta ”End Cycle” arvoon ”2” 

g. Napsauta ”Apply”. 
Sisäinen kontrolli 

a. Valitse rivi ”IC”. 

b. Poista valinta Oletusasetukset-ruudusta 

c. Poista valinta kohdasta ”Automatic Threshold”. 

d. Poista valinta Automaattinen perusviiva -ruudusta. 

e. Kirjoita kynnysarvoksi ”100 000” 

f. Aseta ”Baseline Start Cycle” arvoon ”1” 

g. Aseta ”End Cycle” -asetukseksi ”2” 

h. Napsauta ”Apply”. 

4. Siirry ”Export”-välilehteen ja määritä viedyn tiedoston nimi ”File Name” -kohdassa (”Dual-Target SARS-CoV-2 STAR 
Complete [YYMMDD_Plate#]”). 

5. Määritä ”tiedoston nimi” 

a. Valitse ”File Type” (oletus on QuantStudio .xlsx-tiedostona) 

b. Valitse ”Location” viedäksesi tiedoston 

c. Valitse vietävä ”Content” (”Results”-ruudusta tulee valita Ct-arvot). 

d. Siirry kuhunkin vietävään sisältökohteeseen valitsemalla ”Customize”. 

6. Siirry ”Results”-välilehteen 

a. Valitse ”All Fields” -ruutu poistaaksesi kaiken sisällön valinnat 
b. Valitse seuraavien sisältöjen valintaruudut: 

• ”Well” 

• ”Well Position” 

• ”Sample Name” 

• ”Target Name” 

• ”Reporter” 

• ”CT” 

• ”Ct Threshold” 

• ”Baseline Start” 

• ”Baseline End” 

c. Palaa ”Export”-välilehteen valitsemalla ”Close”. 

7. Tallenna muokatut asetukset napsauttamalla ”Save”. 

8. Luo vientitiedosto napsauttamalla ”Export”-painiketta. Viedyssä tiedostossa on ”Results”-kohta, joka sisältää näytteen 
Ct-arvot. 

9. Sulje ohjelmisto. 
 

13b. Laitteen valmistelu – Applied Biosystems QuantStudio 7 Flex (96-kuoppainen muoto) 
Katso lisätietoja käyttöoppaasta, jonka osanumero on 4489821. Laitteen ohjelmointiohjeet on tarkoitettu koko 96-

kuoppaisen levyn valmistelua varten. 

13b.1 Ohjelmointiohjeet PC-tietokoneeseen / kannettavaan tietokoneeseen liitetylle instrumentille 

On suositeltavaa valmistella laite alla esitettyyn vaiheeseen 18 asti ennen reagenssiseoksen valmistamista kohdassa 

8.3 qSTAR-reagenssien ja -levyjen valmistelu kuvatulla tavalla. 96-kuoppaisen levyn tulee olla äskettäin sentrifugoitu, 

jolla varmistetaan, että kaikki reagenssit ovat levyn pohjalla. Sitä tulee säilyttää kylmäblokissa. Käytä vain 96-

kuoppaisia levyjä ja tiivisteitä, jotka ovat yhteensopivia instrumentin valmistajan kanssa. 

HUOMAA: Jos laitteen kosketusnäyttö on lepotilassa (tumma näyttö), kosketa mitä tahansa näytön kohtaa laitteen 
aktivoimiseksi. Lepotila alentaa lämmitetyn kannen lämpötilaa. On tärkeää, että lämmitetty kansi on käyttämättömänä 
105 °C:n lämpötilassa ennen levyn asettamista. 

1. Käynnistä ”QuantStudio Real-Time PCR Software” -työpöytäohjelmisto (versio v1.3). 

2. Avaa ”Defaults”-välilehti valitsemalla työkaluriviltä ”Tools”, sitten ”Preferences”. 

3. Varmista, että ”Instrument Type:” -asetuksena on ”QuantStudioTM 7 Flex System” 
4. Varmista, että ”Block Type:” -asetuksena on ”96-Well Block (0.2mL)” 

5. Varmista, että ”Decimal Places to Show:” on asetettu arvoon ”3”. 

6. Napsauta ”Show optical filters for run method” -kohdan viereistä valintaruutua ja valitse ”OK”. 

7. Valitse ”Create New Experiment”. Näytölle tulee ikkuna, jossa on ”Properties”-välilehti valittuna. 

8. Syötä ”Experiment Properties” (kokeen ominaisuudet) seuraavasti: 

a. Anna kokeelle nimeksi ”Dual-Target SARS-CoV-2 STAR Complete Template” 

b. Aseta ”Instrument type” -asetukseksi ”QuantStudioTM 7 Flex System” 

c. Aseta ”Block type” -asetukseksi ”96-Well (0.2mL) Block” 

d. Aseta ”Experiment type” -asetukseksi ”Standard Curve” 

e. Aseta kohdesekvenssien havaitsemiseen käytettäviksi reagensseiksi ”Other” 
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f. Aseta laitteen ajo-ominaisuuksiksi ”Standard” 

9. Siirry ”Targets”-kohdassa ”Define”-välilehteen. 
COVID-kohde 1 

a. Nimeä ”Targets”-kohdassa ”Target 1” uudelleen muotoon ”COVID Target 1” 

b. Valitse ”Reporter”-asetukseksi ”FAM” 

c. Muuta ”color”-väriasetukseksi sininen 

d. Varmista, että ”Quencher”-asetukseksi syötetään automaattisesti ”NFQ-MGB”. 
COVID-kohde 2 

a.  Lisää toinen kohde napsauttamalla ”New” (juuri ”Target Name” -kohdan yläpuolella) ja nimeä se sitten 

uudelleen nimellä ”COVID Target 2” 

b. Valitse ”Reporter”-asetukseksi ”Cy5” tai ”Mustang Purple”. 

c. Muuta oletusväri violetiksi 

e. Varmista, että ”Quencher”-asetukseksi syötetään automaattisesti ”NFQ-MGB”. 
Sisäinen kontrolli 

a. Lisää kolmas kohde valitsemalla ”Add” ja nimeä se sitten uudelleen nimellä ”IC” 

b. Valitse ”Reporter”-asetukseksi ”ROX” 

c. Vaihda oletusväri punaiseksi 

d. Varmista, että ”Quencher”-asetukseksi syötetään automaattisesti ”NFQ-MGB”. 
Passiivinen vertailuväri: 

a. Käytä ”Passive Reference” -kohdan pudotusvalikkoa ja muuta passiivisen vertailuvärin asetukseksi 

”None”. 

Valinnainen: 

a. ”Samples”-kohdassa ”Sample Name” -nimet voidaan lisätä yksitellen. 

10. Siirry ”Assign”-välilehteen. 

a. Valitse kaikki kuopat levyasettelusta napsauttamalla kohtien ”A” ja ”1” välistä ruutua. 

b. Valitse näytön vasemmassa reunassa ”Targets”-kohdassa ”COVID Target 1”-, ”COVID Target 2”- ja 

”IC”-kohtien viereiset valintaruudut, jolloin näitä kohteita käytetään kuopissa. 

c. Jos jokaiselle kuopalle on määritetty ”Samples”, valitse yksittäiset kuopat ja valitse ”Name”-kohdan viereinen 
valintaruutu ”Samples”-kohdasta. 

11. Siirry ”Run Method” -välilehteen. 

a. Määritä ”Run Method” -kohdassa ”Reaction Volume per Well” -arvoksi ”60” (µl). 

12. Muuta ”Hold Stage” -osiossa ”Step 1” -asetuksia seuraavasti: 

a. Aseta ramppinopeudeksi ”1.946°C/s” 

b. Aseta lämpötilaksi ”30.0°C” 

c. Aseta ajaksi ”01:00” 

13. Muuta ”Hold Stage” -osiossa ”Step 2” -asetuksia seuraavasti: 

d. Aseta ramppinopeudeksi ”1.946°C/s” 

e. Aseta lämpötilaksi ”51.0°C” 

f. Aseta ajaksi ”03:00” 

14. Muuta ”PCR Stage” -osiossa ”Step 1” -asetuksia seuraavasti: 

a. Aseta ramppinopeudeksi (keskimmäinen) ”1.645°C/s” 

b. Aseta lämpötilaksi (ylhäällä keskellä) ”52°C” 

c. Aseta ajaksi (alhaalla keskellä) ”00:25” 

15. Muuta ”PCR Stage” -osiossa ”Step 2” -asetuksia seuraavasti: 

a. Aseta ramppinopeudeksi (vasemmalla) ”1.946°C/s” 

b. Aseta lämpötilaksi (oikea yläkulma) ”61°C” 

c. Aseta ajaksi (oikea alakulma) ”00:01” 

16. ”PCR Stage” -vaihe ”Step 1” on tiedonkeruuvaihe. Aseta ”PCR Stage” -kohdan yläosassa ”Number of Cycles” -arvoksi 
”20”. 

17. Valitse ikkunan yläosasta ”Graphical View” -välilehden vierestä ”Optical Filters”. Poista ”PCR Filter” -osiossa 

kaikkien ”Emission Filter” -yhdistelmien valinnat paitsi seuraavat: 

• x1(470±15), m1(520±15) FAM 

• x4(580±10), m4(623±14) ROX 

• x5(640±10), m5(682±14) Cy5/Mustang Purple 

18. Tallenna koe mallina myöhempiä ajoja varten seuraavasti: 

a. Napsauta avattavaa ”Save”-valikkoa ja valitse ”TSave As Template”. 

b. Anna mallin nimeksi ”Dual-Target SARS-CoV-2 STAR Complete Template” ja napsauta ”Save”. Koe on 
tallennettava uudelleen, jotta se muodostaa yhteyden laitteeseen. 

c. Napsauta ”Save”-kohdan viereistä pudotusvalikkoa ja valitse ”Save As”. 

d. Tallenna ”File Name” -nimeksi ”LumiraDx Dual-Target SARS-CoV-2 STAR Complete [YYMMDD_Plate#]” 

ja napsauta ”Save”. 

19. Lataa levy seuraavasti: 

a. Aseta levy paikalleen painamalla punaista nuolikuvaketta QuantStudio 7 Flex -laitteen kosketusnäytössä 
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ikkunan oikeasta alakulmasta. 

b. Aseta näytelevy monistusblokkiin, joka tulee automaattisesti ulos. Muista kohdistaa  

96-kuoppaisen levyn paikka A1 laitteen lokeroon merkityn A1-kohdan kanssa. 

c. Sulje lokero painamalla laitteen kosketusnäytön punaista nuolikuvaketta. 

20. Aloita ajo seuraavasti: 

a. Palaa työpöytäohjelmiston ”Run”-välilehteen ja napsauta ”START RUN” -painiketta. Laitteen sarjanumero 

tulee näkyviin ”START RUN” -painikkeen alla olevaan pudotusvalikkoon. 

b. Aloita ajo valitsemalla laitteen sarjanumero. 

c. Esiin saattaa tulla ponnahdusikkuna, joka ilmoittaa, että ramppinopeus vaiheissa 1 ja 2 ylittää maksimin. 

Jatka valitsemalla ”Yes”. 

21. Ajon jälkeen laitteen kosketusnäyttö ilmoittaa, kun ajo on ”Complete” (Valmis). Poista ja hävitä levy suljettavaan 

jätepussiin tai -astiaan. 

HUOMAA: PCM:ää sisältävät kuopat sekä ne, jotka olivat positiivisia kohteen suhteen, sisältävät suuria määriä 

amplikonia, mikä voi aiheuttaa vääriä positiivisia tuloksia tulevissa testeissä, jos ne päästetään 

laboratorioympäristöön. Älä koskaan poista optista sinettiä levystä monistuksen jälkeen. 

13b.2 Analyysiohjeet 

1. Muokkaa analyysiasetuksia ”Analysis” ”Amplification Plot” -välilehdessä ”QuantStudio Real-Time PCR Software” -
työpöytäohjelmistossa (versio v1.3). 

2. Valitse haluamasi kuopat analysoitaviksi ”Plate Layout” -kohdasta 

3. Määritä vasemmalla oleva ”Amplification Plot” -ikkuna seuraavasti: 

a. Aseta ”Plot Type” -asetukseksi ”∆Rn vs Cycle” 

b. Aseta ”Graph Type” -asetukseksi ”Log” 

c. Aseta ”Plot Color” -asetukseksi ”Target” 

4. Napsauta ohjelmiston oikeassa yläkulmassa ”Analyze”-painikkeen oikealla puolella ”Analysis Settings” -

kohtaa, mikä avaa ”Analysis Settings” -ikkunan. 

COVID-kohde 1 

a. Poista valinta ikkunan oikean alakulman ”Ct settings” -välilehden ”CT Settings for COVID Target 1” -

osion ”Default Settings” -kohdan viereisestä ”CT Settings to Use” -valintaruudusta. (Tämä muuttaa 

”Automatic Threshold”- ja ”Automatic Baseline” -valintaruudut valituiksi.) 

b. Poista valinta vasemman puolen ”Automatic Threshold” -kohdasta 

c. Poista valinta vasemman puolen ”Automatic Baseline” -kohdasta 

d. Määritä ”Threshold”-asetukseksi ”500,000” 

e. Aseta ”Baseline Start Cycle” arvoon ”1” 

f. Aseta ”End Cycle” -asetukseksi ”2” 
COVID-kohde 2 

a. Poista valinta ikkunan oikean alakulman ”Ct settings” -välilehden ”CT Settings for COVID Target 2” -

osion ”Default Settings” -kohdan viereisestä ”CT Settings to Use” -valintaruudusta. (Tämä muuttaa 

”Automatic Threshold”- ja ”Automatic Baseline” -valintaruudut valituiksi.) 

b. Poista valinta vasemman puolen ”Automatic Threshold” -kohdasta 

c. Poista valinta vasemman puolen ”Automatic Baseline” -kohdasta 

d. Määritä ”Threshold”-asetukseksi ”250,000” 

e. Aseta ”Baseline Start Cycle” arvoon ”1” 

f. Aseta ”End Cycle” -asetukseksi ”2” 
Sisäinen kontrolli 

a. Valitse ”Select a Target” -ikkunassa (vasemmassa alakulmassa) ”IC” 

b. Poista ”CT Settings for IC” -kohdan ”Default settings” -valinta 

c. Poista ”CT Settings for IC” -kohdan ”Automatic Threshold” -valinta 

d. Poista ”CT Settings for IC” -kohdan ”Automatic Baseline” -valinta 

e. Määritä ”Threshold”-asetukseksi ”500,000” 

f. Aseta ”Baseline Start Cycle” arvoon ”1” 

g. Aseta ”End Cycle” -asetukseksi ”2” 

h. Valitse ikkunan alareunasta ”Apply Analysis Settings”, joka sulkee ”Analysis Settings” -
ponnahdusikkunan. 

5. Siirry näytön vasemmassa reunassa ”Export”-välilehteen: 

a. Määritä ”Export File Name” muotoon ”Dual-Target SARS-CoV-2 STAR Complete [YYMMDD_Plate#]” 
b. Valitse ”File Type” (oletus on QuantStudio .xls-tiedostona) 

c. Valitse ”Export File Location” tiedoston vientisijaintia varten 

d. Valitse haluamasi välilehdet alta ”Export File Location” -kohdasta vietävän sisällön määrittämiseksi. 

Huomaa: ”Results”-välilehden vieressä oleva valintaruutu on valittava CT-arvojen viemiseksi. 

6. Valitse ”Results”-välilehdestä seuraavat: 
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a. ”Well” 

b. ”Well Position” 
c. ”Sample Name” 

d. ”Target Name” 

e. ”Reporter” 

f. ”Quencher” 

g. ”CT” 

h. ”Ct Threshold” 

i. ”Baseline Start” 

j. ”Baseline End” 

k. Luo vientitiedosto napsauttamalla ”Start Export” näytön alareunasta. (Viedyssä tiedostossa on ”Results”-
kohta, joka sisältää näytteen Ct-arvot) 

7. Tallenna muokatut asetukset napsauttamalla ”Save”. 

8. Sulje ohjelmisto. 
 

13c. Instrumentin asennus – Bio-Rad CFX OPUS (96-kuoppainen muoto) 
Katso lisätietoja käyttöoppaasta, jonka osanumero on 10000119983. Laitteen ohjelmointiohjeet on tarkoitettu koko 96-

kuoppaisen levyn valmistelua varten. 

13c.1 Ohjelmointiohjeet PC-tietokoneeseen / kannettavaan tietokoneeseen liitetylle instrumentille 

On suositeltavaa valmistella laite alla esitettyyn vaiheeseen 18 asti ennen reagenssiseoksen valmistamista kohdassa 

8.3 qSTAR-reagenssien ja -levyjen valmistelu kuvatulla tavalla. 96-kuoppaisen levyn tulee olla äskettäin sentrifugoitu, 

jolla varmistetaan, että kaikki reagenssit ovat levyn pohjalla. Sitä tulee säilyttää kylmäblokissa. Käytä vain 96-

kuoppaisia levyjä ja tiivisteitä, jotka ovat yhteensopivia instrumentin valmistajan kanssa. 

1. Käynnistä ”Bio-Rad CFX MaestroTM” -ohjelmisto (versio v2.2). Valitse ”Startup Wizard” -ponnahdusikkunassa ajon 
tyypiksi ”User-defined”. 

2. Aloita asennus valitsemalla ”Run Setup” -ponnahdusikkunassa ”Protocol”-välilehden oikealta puolelta 

”Edit Selected…” 

3. ”Protocol Editor” -ponnahdusikkuna avautuu. Aseta ”Sample Volume” -asetukseksi ”0” µl (näytteen tilavuutta ei saa 
asettaa tätä suuremmaksi). 

4. Aseta kannen lämpötila seuraavasti: 

a. Napsauta ylävalikosta ”Settings” ja sitten avattavasta valikosta ”Lid Settings…” 

b. Muuta ”User defined” -lämpötilaksi ”70”. 

c. Napsauta ”OK”. 

5. Napsauta ”Insert Step”, jolloin protokollaan lisätään yhteensä viisi vaihetta. 

6. Muokkaa vaiheita ”1”–”5” seuraavasti: 

a. Aseta vaiheen ”1” lämpötila arvoon ”45.0” °C 

b. Aseta vaiheen ”1” ajaksi ”0:00” (tämä asettaa ajaksi ”Forever” (ikuinen)) 

c. Aseta vaiheen ”2” lämpötilaksi ”49.5” C, aseta vaiheen ”2” ajaksi ”3:00” 

d. Aseta vaiheen ”3” lämpötilaksi ”49.0” C, aseta vaiheen ”3” ajaksi ”0:12” ja lisää levyn luku valitsemalla ”Add 
Plate Read” napsauttamalla vasemmalla olevaa kuvaketta. 

e. Aseta vaiheen ”4” lämpötilaksi ”67.5” C ja aseta vaiheen ”4” ajaksi ”0:01” 

f. Aseta vaiheen ”5 GO TO” -arvoksi ”3” ja ”26” x (tämä määrittää, että vaiheet 3–4 toistetaan yhteensä 25 
kertaa). 

g. Valitse ”OK” ja valitse sitten ”Yes”, jolloin muutokset tallennetaan protokollatiedostoon. 

h. Määritä ”File name” -asetukseksi ”Dual-Target SARS-CoV-2 STAR Complete Template.prcl” 

sopivassa tiedostopolussa ja valitse ”Save”. 

7. Siirry ”Plate”-välilehteen valitsemalla ”Next”-painike ”Protocol Editor” -ikkunan oikeasta alakulmasta. 

8. Valitse ikkunan oikealta puolelta ”Edit Selected…” 

9. Valitse koko levy valitsemalla harmaa laatikko levyn paikkojen ”A” ja ”1” väliltä. 

10. Varmista pudotusvalikon avulla, että ”Scan Mode” -asetuksena on ”All Channels”. 

11. Aseta fluoroforit napsauttamalla ikkunan oikeassa yläkulmassa olevaa ”Select Fluorophores…” -painiketta 

a. Varmista, että ainoat valitut fluoroforit ovat ”FAM”, ”ROX” ja ”Cy5”. 

b. Muuta ”FAM”-väri muuttamalla ”Color” siniseksi. 

c. Muuta ”ROX”-väri muuttamalla ”Color” punaiseksi. 

d. Muuta ”Cy5”-väri muuttamalla ”Color” purppuraksi. 

e. Valitse ”OK” sulkeaksesi ponnahdusikkunan. 

12. Määritä kohteet valitsemalla ”Experiment Settings…” ikkunan oikean alakulman vierestä, jolloin näytölle 

tulee ”Experiment Settings” -ponnahdusikkuna. Toimi sitten seuraavasti: 

a. Lisää ”Targets”-välilehteen uusi kohde määrittämällä ”New”-arvoksi ”COVID Target 1” ja valitsemalla 
”Add”. 

b. Lisää toinen kohde ja määritä ”COVID Target 2” -asetukseksi ”New” ja valitse sitten ”Add”. 
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c. Lisää kolmas kohde ja määritä ”IC”-asetukseksi ”New” ja valitse sitten ”Add”. 

d. Poista ponnahdusikkunan alareunan ”Exclude the following sample types from Gene Expression 

analysis” -kohdan kaikkien valintaruutujen valinnat ja sulje ponnahdusikkuna valitsemalla ”OK”. 

e. Valitse koko levy uudelleen valitsemalla harmaa ruutu paikkojen ”A” ja ”1” väliltä ja varmista, että 
”Load”-valinnan vasemmalla puolella olevat valintaruudut on valittu ”FAM”-, ”ROX”- ja ”Cy5”-

asetuksille. 

f. Määritä ”Target Name” -kohdan pudotusvalikosta ”FAM”-kohteelle ”Target Name” -nimeksi ”COVID Target 1” 

g. Määritä ”Cy5”-kohteelle nimeksi ”Target Name” -kohdassa ”COVID Target 2” 

h. Määritä ”ROX”-kohteelle nimeksi ”Target Name” -kohdassa ”IC” 

13. Valitse levytyyppi seuraavasti: 

a. Napsauta ”Plate Editor” -valikkoriviltä ”Settings” 

b. Valitse avattavasta luettelosta ”Plate Type” 

c. Valitse ”BR White” avattavasta aliluettelosta. 

d. Valitse ”OK” ja tallenna muutokset napsauttamalla ”Yes”. 

14. Määritä ”File name” -asetukseksi ”Dual-Target SARS-CoV-2 STAR Complete Template.pltd” sopivassa 

tiedostopolussa ja valitse ”Save” tallentaaksesi levytiedoston. 

15. ”Plate Editor” -ponnahdusikkuna sulkeutuu, ja uusi levy ladataan ”Run Setup” -ikkunan ”Plate”-välilehteen. Siirry 

”Start Run” -välilehteen valitsemalla ”Next >>” ikkunan oikeasta alakulmasta. 

16. Napsauta ”Start Run” -välilehdellä ”Start Run” 

17. Tallenna koe määrittämällä ”File name” -nimeksi ”Dual-Target SARS-CoV-2 STAR Complete 
[YYMMDD_Plate#].pcrd” sopivassa tiedostopolussa ja valitsemalla sitten ”Save”. Ajon alustus alkaa, ja 
kansi alkaa esilämmetä. 

HUOMAA: Ajo pysyy keskeytettynä vaiheessa 1, kunnes ”Skip Step” -painiketta napsautetaan. Kun näytelevy on 
valmis ja kansi on esilämmitetty, siirry seuraavaan vaiheeseen lisätäksesi näytelevyn monistusblokkiin ja aloittaaksesi 
ajon. 

18. Lataa levy seuraavasti: 

a. Valitse näytön vasemmasta alakulmasta ”Open Lid”. Näyttöön saattaa tulla ponnahdusikkuna, joka 

ilmoittaa, että ajo keskeytetään kannen avaamiseksi. 

b. Jatka valitsemalla ”OK”. Kansi avautuu automaattisesti. 

c. Aseta näytelevy monistusblokkiin. 

d. Sulje kansi valitsemalla ”Close Lid”. 

e. Kun kansi on sulkeutunut, ”Skip Step” -painike tulee näkyviin. 

f. Aloita ajo valitsemalla ”Skip Step”. 

19. Kun ajo päättyy, laite siirtyy tyhjäkäyntitilaan ja ”Data Analysis” -ikkuna avautuu. 

20. Siirry ”Bio-Rad CFX Maestro” -ohjelmistoon (versio v2.2) ja valitse ”Open Lid”. Kansi avautuu automaattisesti. 

21. Poista ja hävitä levy suljettavaan jätepussiin tai -astiaan. Sulje kansi valitsemalla ”Close Lid”. 

HUOMAA: PCM:ää sisältävät kuopat sekä ne, jotka olivat positiivisia kohteen suhteen, sisältävät suuria määriä 
amplikonia, mikä voi aiheuttaa vääriä positiivisia tuloksia tulevissa testeissä, jos ne päästetään 
laboratorioympäristöön. Älä koskaan poista optista sinettiä levystä monistuksen jälkeen. 

13c.2 Analyysiohjeet 

1. Kun olet ”Quantification”-välilehden ”Data Analysis” -ponnahdusikkunassa, valitse päävalikosta ”Settings”, valitse 

sitten ”Baseline Setting” ja sitten ”Baseline Subtracted Curve Fit”. 

2. Muokkaa COVID Target 1 -kohteen arvon lähtötasoa ja syklin kynnysarvoasetuksia toimimalla seuraavasti: 

a. Poista ”Amplification”-käyrien alta kaikkien fluoroforien valintaruudut paitsi ”FAM”. 
b. Valitse päävalikosta ”Settings” 

c. Valitse ”Baseline Threshold…” avataksesi ”Baseline Threshold” -ponnahdusikkunan. 

d. Valitse ”Baseline Cycles” -kohdasta ”User Defined” ja napsauta suoraan tämän alapuolella olevaa 

neliötä kohtien ”Well” ja ”1” välillä, mikä valitsee kaikki kuopat. 

e. Muuta ”All Selected Rows: Begin” -asetukseksi ”1” ja ”End:”-asetukseksi ”2”. 

f. Valitse ”Single Threshold” -kohdassa ”User Defined:” ja aseta arvoksi ”5000.00”. 

g. Jatka valitsemalla ”OK”. 

3. Muokkaa COVID Target 2 -kohteen arvon lähtötasoa ja syklin kynnysarvoasetuksia toimimalla seuraavasti: 

a. Poista ”Amplification”-käyrien alta kaikkien fluoroforien valintaruudut paitsi ”Cy5”. 

b. Valitse päävalikosta ”Settings” 

c. Valitse ”Baseline Threshold…” avataksesi ”Baseline Threshold” -ponnahdusikkunan. 

d. Valitse ”Baseline Cycles” -kohdasta ”User Defined” ja napsauta suoraan tämän alapuolella olevaa neliötä 
kohtien ”Well” ja ”1” välillä, mikä valitsee kaikki kuopat. 

e. Muuta ”All Selected Rows: Begin” -asetukseksi ”1” ja ”End:”-asetukseksi ”2”. 

f. Valitse ”Single Threshold” -kohdassa ”User Defined:” ja aseta arvoksi ”5000.00”. 

g. Jatka valitsemalla ”OK”. 

4. Muokkaa IC-arvon lähtötasoa ja syklin kynnysarvoasetuksia toimimalla seuraavasti: 

a. Poista ”Amplification”-käyrien alta kaikkien fluoroforien valintaruudut paitsi ”ROX”. 
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b. Valitse päävalikosta ”Settings” 

c. Valitse ”Baseline Threshold…” avataksesi ”Baseline Threshold” -ponnahdusikkunan. 

d. Valitse ”Baseline Cycles” -kohdasta ”User Defined” ja napsauta suoraan tämän alapuolella olevaa 

neliötä kohtien ”Well” ja ”1” välillä, mikä valitsee kaikki kuopat. 

e. Muuta ”All Selected Rows: Begin” -asetukseksi ”1” ja ”End:”-asetukseksi ”2”. 

f. Valitse ”Single Threshold” -kohdassa ”User Defined:” ja aseta arvoksi ”5000.00”. 

g. Jatka valitsemalla ”OK”. 

5. Kun olet määrittänyt perustason ja syklin kynnysarvoasetukset COVID Target 1-, COVID Target 2- ja IC-kohteille, 
valitse molemmat valintaruudut kaikkien kanavien vasemmalta puolelta ja siirry sitten ”Quantification Data” -

välilehteen. 

6. Napsauta hiiren oikealla painikkeella ”Results”-taulukkoa ja valitse haluamasi tietojen vientitapa (esim. ”Export 

to Excel...”). 

7. Tallenna raportti määrittämällä ”File name” -arvoksi ”Dual-Target SARS-CoV-2 STAR Complete Cq Results 

[YYMMDD_Plate#].xlsx” sopivaan tiedostopolkuun ja valitsemalla sitten ”Save”. 

8. Sulje ohjelmisto. (Tallenna kokeen muutokset, jos sitä pyydetään.) 

 

13d. Instrumentin asennus – Analytic Jena qTOWER3 (96-kuoppainen muoto) 
Katso lisätietoja käyttöoppaasta, jonka osanumero on 10000119983. Laitteen ohjelmointiohjeet on tarkoitettu koko 96-

kuoppaisen levyn valmistelua varten. 

13d.1 Ohjelmointiohjeet PC-tietokoneeseen / kannettavaan tietokoneeseen liitetylle instrumentille 

On suositeltavaa valmistella laite alla esitettyyn vaiheeseen 11 asti ennen reagenssiseoksen valmistamista kohdassa 

8.3 qSTAR-reagenssien ja -levyjen valmistelu kuvatulla tavalla. 96-kuoppaisen levyn tulee olla äskettäin sentrifugoitu, 

jolla varmistetaan, että kaikki reagenssit ovat levyn pohjalla. Sitä tulee säilyttää kylmäblokissa. Käytä vain 96-

kuoppaisia levyjä ja tiivisteitä, jotka ovat yhteensopivia instrumentin valmistajan kanssa. 

1. Käynnistä ”qPCRsoft”-ohjelmisto (versio v4.1). 

2. Valitse työkaluriviltä ”File” ja sitten ”New”. Tämä avaa ”Real time pcr project – Unnamed” -ikkunan ”General”-

välilehden. 

3. Määritä ”General”-välilehden otsikoksi ”Dual-Target SARS-CoV-2 STAR Complete Template” valitsemalla ”Title”. 

4. Valitse ”Thermal Cycler” -välilehti ja toimi seuraavasti: 

a. Varmista, että ”Lid temp. °C” -asetus on ”70”. 
b. Varmista, että ”Preheat lid” -valintaruutu on valittuna. 

c. Valitse laitteesi avattavasta ”Device”-valikosta (TOWER3 tai qTOWER3 G) 

5. Aseta lämpöprofiili ohjelmiston tarjoamassa taulukossa seuraavasti:  

Vaihe 1: 

a. Vahvista, että ”scan”-kohta on tyhjä 

b. Aseta ”°C” arvoon ”51” 

c. Aseta ”m:s”-arvoksi ”03:00” 
d. Varmista, että ”goto” on asetettu arvoon ”--” 

e. Varmista, että ”loops” on asetettu arvoon ”---” 

f. Varmista, että ”∆T(°C)” on asetettu arvoon ”--.-” 

g. Varmista, että ”∆t(s)” on asetettu arvoon ”---” 

h.  Aseta ”↗(°C/s)”-arvoksi ”2” 

Vaihe 2: 

a. Aseta ”scan”-arvoksi ”◊” napsauttamalla tyhjää ruutua 

b. Aseta ”°C” arvoon ”49” 

c. Aseta ”m:s”-arvoksi ”00:10” 

d. Varmista, että ”goto” on asetettu arvoon ”--” 

e. Varmista, että ”loops” on asetettu arvoon ”---” 

f. Varmista, että ”∆T(°C)” on asetettu arvoon ”--.-” 

g. Varmista, että ”∆t(s)” on asetettu arvoon ”---” 

h.  Aseta ”↗(°C/s)”-arvoksi ”2” 

Vaihe 3: 

a. Vahvista, että ”scan”-kohta on tyhjä 

b. Aseta ”°C” arvoon ”61” 

c. Aseta ”m:s”-arvoksi ”00:01” 

d. Varmista, että ”goto” on asetettu arvoon ”2” 

e. Varmista, että ”loops” on asetettu arvoon ”19” 

f. Varmista, että ”∆T(°C)” on asetettu arvoon ”--.-” 

g. Varmista, että ”∆t(s)” on asetettu arvoon ”---” 
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h. Aseta ”↗(°C/s)”-arvoksi ”2” 

6. Valitse ”Scan”-välilehti ja muuta ”Pos.”-kohdan ”1” asetuksia seuraavasti: 

a. Varmista, että ”Channel”-asetuksena on ”Blue” 

b. Vahvista, että ”Dye”-asetukseksi on asetettu ”FAM” 

c. Aseta ”Gain”-arvoksi ”5” 

d. Aseta ”Measurement”-arvoksi ”◊” napsauttamalla tyhjää ruutua 

e. Varmista, että ”Pass. Ref.” -kohta on tyhjä. 

7. Muuta ”Pos.”-kohdan ”2” asetuksia seuraavasti: 

a. Vahvista, että ”Channel”-asetukseksi on asetettu ”Purple” 
b. Varmista, että ”Dye” on asetettu arvoon ”Cy5” 

c. Aseta ”Gain”-arvoksi ”5” 

d. Aseta ”Measurement”-arvoksi ”◊” napsauttamalla tyhjää ruutua 

e. Varmista, että ”Pass. Ref.” -kohta on tyhjä 

8. Valitse ”Scan”-välilehti ja muuta ”Pos.”-kohdan ”3” asetuksia seuraavasti: 

a. Varmista, että ”Channel”-asetuksena on ”Red” 

b. Varmista, että ”Dye” on asetettu arvoon ”ROX” 

c. Aseta ”Gain”-arvoksi ”5” 

d. Aseta ”Measurement”-arvoksi ”◊” napsauttamalla tyhjää ruutua 

e. Varmista, että ”Pass. Ref.” -kohta on tyhjä. 

f. Varmista, että ”Meas. Repeats:” -asetus on ”3”. 

g. Varmista, että ”Color compensation” -asetukseksi on valittu ”Standard 1”. 

h. Varmista, että ”Scan region according layout” on valittuna. 

9. Määritä kohteet ja fluoroforit käyttämällä levyasettelun ”Samples”-välilehteä 

a. Valitse kaikki 96 kuoppaa 

b. Muuta avattavasta valikosta ”Sample type:”-arvoksi ”Unknown” 

c. ”Target:”-taulukossa ”Gene”-kohdassa 

• Kirjoita ”COVID Target 1” ”FAM” ”Dye” -kohdan oikealla puolella olevaan ruutuun 

• Kirjoita ”COVID Target 2” ”Cy5” ”Dye” -kohdan oikealla puolella olevaan ruutuun 

• Kirjoita ”IC” ”ROX” ”Dye” -kohdan oikealla puolella olevaan ruutuun 

d. Napsauta suorituskuvaketta ottaaksesi muutokset käyttöön kaikissa 96 näytteessä 

10. Määritä positiivisten ja negatiivisten kontrollien paikat levyllä seuraavasti: 

a. Valitse levyasettelusta kohta ”A1”, muuta ”Sample type:”-arvoksi ”Negative Control” 

b. Kirjoita avattavassa valikossa ”NCM” ”Sample name:” -kohdan viereiseen tyhjään ruutuun. 

c. Napsauta suorituskuvaketta muutosten ottamiseksi käyttöön näytteessä. 

d. Valitse levyasettelusta kohta ”A12”, vaihda ”Sample type:”-arvoksi ”Positive Control” 

e. Kirjoita avattavassa valikossa ”PCM” ”Sample name:” -kohdan viereiseen tyhjään ruutuun. 

f. Napsauta suorituskuvaketta ottaaksesi muutokset käyttöön näytteessä 

11. Tallenna malli myöhempiä ajoja varten napsauttamalla ”File” ylävalikkorivillä ja valitsemalla pudotusvalikosta 

”Save Template”. 

12. Nosta laitteen kansi ja aseta levy paikalleen. 

13. Anna mallille nimeksi ”Dual-Target SARS-CoV-2 STAR Complete Template” ”Save As” -ponnahdusikkunassa 
”File name” -kohdan vieressä ja napsauta ”Save”. 

HUOMAA: Lataa levy siten, että levyn paikka A1 on ylin, vasemmanpuoleisin kuoppa. 

14. Sulje ja lukitse kansi. 

15. Ajon jälkeen ponnahdusikkunassa lukee ”PCR run finished successfully”. 

16. Tallenna tiedostoajo valitsemalla ”Save” 

17. Määritä ”File Name” -nimeksi ”Dual-Target SARS-CoV-2 STAR Complete [YYMMDD_Plate#]” ja napsauta ”Save” 

18. Poista ja hävitä levy suljettavaan jätepussiin tai -astiaan.Sulje kansi valitsemalla ”Close Lid”. 

HUOMAA: PCM:ää sisältävät kuopat sekä ne, jotka olivat positiivisia kohteen suhteen, sisältävät suuria määriä 
amplikonia, mikä voi aiheuttaa vääriä positiivisia tuloksia tulevissa testeissä, jos ne päästetään 
laboratorioympäristöön. Älä koskaan poista optista sinettiä levystä monistuksen jälkeen. 

13d.2 Analyysiohjeet 

1. Valitse halutut analysoitavat kuopat käyttämällä vasemmanpuoleisinta valikkovaihtoehtoa, jossa lukee ”Samples”. 

2. Avaa vaihtoehto napsauttamalla plus-kuvaketta (+). Näkyviin tulee levyasettelu, josta voi valita halutut kuopat. 

3. Muokkaa analyysiasetuksia ”Monitoring”-välilehdessä. 

a. Napsauta ”Measurement”-kohdassa ”Calculate Ct” -painiketta, joka avaa ”Measurement (Ct)” -ikkunan. 

b. Napsauta ylävalikkorivillä ”Monitoring” ja valitse pudotusvalikosta ”Display options”. Näytölle tulee 

ponnahdusikkuna, jonka otsikko on ”Display options”. 

c. Muuta asetuksia seuraavasti: 

• Muuta ”Smoothing”-kohdassa ”Points”-kohdan viereiseksi arvoksi ”none”. 
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• Valitse ”Scaling”-kohdasta ”logarithmic” 

• Valitse ”Baseline correction” -kohdasta ”For all samples” 

o Muuta ”From cycle” -arvoksi ”1” 

o Muuta ”To cycle” -arvoksi ”6” 

• Vahvista, että ”Filter”-kohdan ”Intensity”-asetus on poistettu käytöstä (ei valittuna) 

• Napsauta ”Ok – Fix Thr.” 

4. Käytä tietojoukkoon kynnysarvoja seuraavasti: 

a. Valitse ”Measurement (Ct)” -kohdan ”Monitoring”-välilehdellä ”FAM”-välilehti kaavion alta ja vaihda 

”Treshold”-arvoksi ”1.5”. 

b. Valitse ”Cy5”-välilehti ja muuta ”Threshold”-arvoksi ”5”. 

c. Valitse ”ROX”-välilehti ja muuta ”Threshold”-arvoksi ”5”. 

d. Tallenna analyysi napsauttamalla ”File” ylävalikkoriviltä ja valitsemalla pudotusvalikosta ”Save project”. 

5. Vie Ct-arvot seuraavasti: 

a. Valitse ”Measurement (Ct)” -kohdan ”Monitoring”-välilehdeltä ”All colors” -välilehti kaavion alapuolelta 

b. Napsauta kaavion alla olevaa taulukkoa hiiren kakkospainikkeella ja tallenna tiedot jollakin saatavilla 

olevista vaihtoehdoista (”Save table as Excel-File”, ”Save table as Excel-File”) 

c. Avaa Excel ja tallenna taulukko CSV-tiedostona 

d. Määritä ”Save As” -ponnahdusikkunassa ”File name:” -nimi tietojoukolle 

e. Napsauta ”Save” 

f. Sulje ohjelmisto. 
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