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1. Tiltenkt bruk 
LumiraDx Dual-Target SARS-CoV-2 STAR Complete er en rask, ikke-isotermisk nukleinsyreamplifikasjonstest (NAAT) som bruker qSTAR 
(quantitative Selective Temperature Amplification Reaction) teknologi for påvisning og differensiering av nukleinsyre fra to forskjellige 
gener (nsp1 & orf8) fra SARS-CoV-2-genomet i nasofaryngeale eller fremre nasale vattpinneprøver samlet tørt eller i transportmedium 
fra individer mistenkt for å ha COVID-19. 

 
Resultatene er for identifisering av SARS-CoV-2-nukleinsyre. SARS-CoV-2-nukleinsyre er generelt påviselig i prøver i øvre luftveier 
under den akutte fasen av infeksjonen. Positive resultater indikerer tilstedeværelsen av SARS-CoV-2-nukleinsyre; klinisk korrelasjon 
med pasienthistorie og annen diagnostisk informasjon er nødvendig for å fastsette pasientens infeksjonsstatus. Positive resultater 
utelukker ikke bakteriell infeksjon eller samtidig infeksjon med andre virus. Midlet som oppdages er kanskje ikke den definitive 
årsaken til sykdommen. Negative resultater utelukker ikke infeksjon med SARS-CoV-2 og bør ikke brukes som eneste grunnlag for 
beslutninger om pasientbehandling. Negative resultater må kombineres med kliniske observasjoner, pasienthistorie og 
epidemiologisk informasjon. 

 

LumiraDx Dual-Target SARS-CoV-2 STAR Complete er beregnet for bruk av kvalifisert klinisk laboratoriepersonell som er spesifikt 
instruert og opplært i teknikkene for sanntids-PCR og in vitro-diagnostiske prosedyrer. 

 

Laboratorier er pålagt å rapportere alle positive resultater til relevante offentlige helsemyndigheter. 
 

2. Oppsummering og forklaring av testen 

Luftveisinfeksjoner forårsaket av luftveisvirus er en vanlig årsak til akutt sykdom globalt. Rettidig og nøyaktig diagnose av årsaken til 
luftveisinfeksjoner er viktig ettersom sykdommens alvorlighetsgrad kan øke hos unge, immunkompromitterte eller eldre individer1. 

 

SARS-CoV-2 
Verdens helseorganisasjon (WHO) har kalt sykdommen forårsaket av SARS-CoV-2-virus koronavirus 2019-sykdom eller COVID-192. De 
vanlige symptomene på COVID-19 er feber, tretthet og tørr hoste. Noen pasienter kan ha smerter, tett nese, rennende nese, sår hals eller 
diaré. Disse symptomene er vanligvis milde og begynner gradvis. Noen mennesker blir smittet, men utvikler ingen symptomer og føler seg 
ikke uvel (asymptomatisk infeksjon). Imidlertid kan sykdommen utvikle seg raskt og ha høy morbiditet i visse populasjoner, spesielt de 
med underliggende helsetilstander. Sykdommen kan spre seg fra person til person gjennom små dråper fra nesen eller munnen som 
spres når en person med COVID-19 hoster eller puster ut. De fleste estimater av inkubasjonstiden for COVID-19 varierer fra 2–14 dager3. 

 

3. Prinsipper for prosedyren 

LumiraDx Dual-Target SARS-CoV-2 STAR Complete er en rask, ikke-isotermisk nukleinsyreamplifikasjonstest (NAAT) som bruker qSTAR 
(quantitative Selective Temperature Amplification Reaction) teknologi, som oppdager og skiller nukleinsyre fra to forskjellige gener 
(nsp1 & orf8) fra SARS-CoV-2 fra tørre vattpinner eller vattpinner i transportmedium direkte fra fremre nasale eller nasofaryngeale 
vattpinneprøver samlet tørt eller i transportmedium innen tjuefem minutter, uten behov for prøverensing eller ekstraksjon på 
forhånd. 

 

LumiraDx Dual-Target SARS-CoV-2 STAR Complete Internal Control, Primer and Probe (IC/P) Mix er designet for kvalitativ påvisning 
av nukleinsyre fra to forskjellige gener (nsp1 & orf8) fra SARS-CoV-2 i nasofaryngeale vattpinner samlet inn fra personer som er 
mistenkt for å ha COVID-19 av helsepersonell. 

 

Målvirioner lyseres og amplifiseres fra luftveisprøver i en enkelt reaksjon. Lysis oppnås ved bruk av vaskemidler som finnes i LumiraDx 
Extraction Buffer. Nukleinsyrer til stede etter lysis blir reverstranskribert og deretter amplifisert av qSTAR ved bruk av spesifikke 
primere for hvert analysemål. qSTAR-amplifisering oppnås ved å sykle mellom to temperaturer og bruke to forskjellige enzymer, en 
polymerase og et nicking-enzym. Polymerasen er relativt foretrukket ved høyere temperatur, mens nicking-enzymet er relativt 
favorisert ved lavere temperatur. Molekylære beacons brukes til å spesifikt anneale og detektere hvert målamplikon ved å bruke et av 
følgende RT-PCR-instrumenter: 96-brønn: Applied Biosystems QuantStudio 5 (programvareversjon 1.5.1), Applied Biosystems 
QuantStudio 7 Flex (programvareversjon 1.3), Analytik Jena qTOWER3 (programvareversjon 4.1), eller Bio-Rad CFX Opus System 
(programvareversjon 2.2). 

 
 
 
 

 

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

2 World Health Organization (Verdens helseorganisasjon): .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. Reagenser og materialer 
4.1. Nødvendig materiale (medfølger) 

Tabell 1. Dual-Target SARS-CoV-2 STAR Complete-settkomponenter og volumer - 

Komponent 
96-brønnsvolum 
(L018180801096) 

Dual-Target SARS-CoV-2 STAR Complete 
Positivt kontrollmedium (PCM) 

250 µl 

Dual-Target SARS-CoV-2 STAR Complete 
Negativt kontrollmedium (NCM) 

1,5 ml 

Dual-Target SARS-CoV-2 STAR Complete 
Saltblanding 

1,0 ml 

Dual-Target SARS-CoV-2 STAR Complete 
Extraction Buffer 

500 µl 

Dual-Target SARS-CoV-2 STAR Complete 
Internkontroll og primerblanding (IC/P-blanding) 

200 µl 

Dual-Target SARS-CoV-2 STAR Complete 
Masterblanding 

2,0 ml 

4.2. Materialer som kreves (men ikke følger med) 
Tabell 2. Forbruksvarer påkrevd (medfølger ikke) 

Forbruksvarer Kilde Katalog # 

Egnet personlig verneutstyr Generell laboratorieleverandør N/A 

Aerosolbarrierepipettespisser med filtre Generell laboratorieleverandør N/A 
Mikrosentrifugerør (DNase/RNase-fri), 0,6 til 5 ml Generell laboratorieleverandør N/A 
Pulverfri nitrilhanske Generell laboratorieleverandør N/A 

Dypbrønn-96-brønnplater (U-bunn) Generell laboratorieleverandør N/A 
Reagensreservoarer (for minimalt dødvolum) Generell laboratorieleverandør N/A 
Forseglbar avfallspose eller beholder Generell laboratorieleverandør N/A 

Labservietter som loer lite Generell laboratorieleverandør N/A 

Tabell 3. Reagenser som kreves (ikke inkludert) 

Reagenser Kilde Katalog # 

Natriumhypoklorittløsning (blekemiddel) ThermoFisher Scientific SS290-1 

70 % isopropanol (eller 70 % etanol) Generell laboratorieleverandør N/A 

DNAZapTM (eller tilsvarende) ThermoFisher Scientific AM9890 

RNaseZapTM (eller tilsvarende) ThermoFisher Scientific AM9782 

Kompatible vattpinner og transportmedium Generell laboratorieleverandør N/A 

Saltløsning, 0,85 eller 0,90 % Hardy Diagnostics U157 eller U264 

1x fosfatbufret saltløsning (PBS), pH 7,4 ThermoFisher Scientific 10010023 

Transportmedium Corning transportmedium* 25-500-CM 

*Eller medium med lignende formulering 
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Tabell 4. 96-brønns instrumenter og forbruksvarer (medfølger ikke) 
96-brønns PCR-instrumenter og forbruksvarer Kilde Katalog # 

Applied Biosystems QuantStudioTM 5, 96-brønnblokk (programvareversjon 1.5.1) ThermoFisher Scientific A28574 
Applied Biosystems MicroAmp Optisk 96-brønnplate ThermoFisher Scientific 4306737 
Varmebestandig polypropylenfilm for forhøyede kantplater VWR 89087-690 

Applied Biosystems QuantStudio 7 Flex, 96-brønnblokk (programvareversjon 1.3) ThermoFisher Scientific 4485698 
Applied Biosystems MicroAmp Optisk 96-brønnplate ThermoFisher Scientific 4306737 
Varmebestandig polypropylenfilm for forhøyede kantplater VWR 89087-690 

Bio-Rad CFX Opus 96 sanntids PCR-instrument (programvareversjon 2.2) Bio-Rad 12011319 
Eppendorf twin.tec sanntids-PCR-plate 96-brønn med kanter Eppendorf 951022003 

Varmebestandig polypropylenfilm for forhøyede kantplater VWR 89087-690 

qTOWER3 eller qTOWER3 G (programvareversjon 4.1) Analytik Jena 
844-00553-4 eller   
844-00554-4 

Eppendorf twin.tec sanntids PCR-plate 96-brønn halv kant Eppendorf 951022043 

Varmebestandig polypropylenfilm for forhøyede kantplater VWR 89087-690 

Tabell 5. Universelle forbruksvarer* (medfølger ikke) 
Universelle forbruksvarer Kilde Katalog # 

ThermalSeal En forseglingsfilm 
Forskningsprodukt 
Internasjonal 202545 

Varmebestandig polypropylenfilm for forhøyede kantplater VWR 89087-690 

Bruksforseglingsfilm   

VWR-klebefilm for mikroplater VWR 60941-070 

Tabell 6. Utstyr (medfølger ikke) 
Utstyr Kilde Katalog # 

-80 C Laboratoriefryser Generell laboratorieleverandør N/A 

-15 C til -25 C Laboratoriefryser Generell laboratorieleverandør N/A 

2 C til 8 C Laboratoriekjøleskap Generell laboratorieleverandør N/A 

Justerbare flerkanalspipetter 
(2‒20 µl, 20‒200 µl) Generell laboratorieleverandør N/A 

Justerbare mikropipetter 
(0,5‒10 μl, 2‒20 μl, 20‒200 μl, 100‒1000 μl) Generell laboratorieleverandør N/A 

Sentrifuger (for 0,6 til 5 ml rør og 96-brønnplater) Generell laboratorieleverandør N/A 
PCR-hette Generell laboratorieleverandør N/A 
Vortex Generell laboratorieleverandør N/A 

Kald(e) blokk(er) Generell laboratorieleverandør N/A 

Tørr varmeblokk (i stand til å varme opp PCR-platen til 65 C +/- 1 C i 5 minutter) Generell laboratorieleverandør N/A 
IsoFreeze®-PCR-stativer Thomas Scientific 1148D61 

Stativer for mikrosentrifugerør Generell laboratorieleverandør N/A 
USB-minnepenn Generell laboratorieleverandør N/A 

4.3. Reagenslagring, håndtering og stabilitet 
• Ved mottak, oppbevar LumiraDx Dual-Target SARS-CoV-2 STAR Complete-settet mellom -15 °C og -25 °C. 
• Etter første gangs bruk, frys LumiraDx Dual-Target SARS-CoV-2 STAR Complete-reagenser mellom -15 °C og -25 °C. 
• Sjekk alltid utløpsdatoen før bruk. Ikke bruk utløpte reagenser. 
• Beskytt fluorogene sonder mot lys – sonder er en komponent i LumiraDx Dual-Target SARS-CoV-2 STAR Complete intern 

kontroll og primerblanding (IC/P-blanding). 
• Extraction Buffer, intern kontroll/primer-blanding og masterblanding må alltid tines og oppbevares på en kald blokk 

under preparering og bruk. 
• De eksterne kontrollene, PCM og NCM skal tines og holdes kaldt til enhver tid under tilberedning og bruk. 
• Gjentatt tining og frysing av reagensene mer enn 3 ganger bør unngås, da dette kan påvirke ytelsen til produktet. 

5. Prøvetaking, håndtering, lagring og transport 

Riktig innsamling og håndtering av prøver er avgjørende for laboratoriediagnostikk av infeksjonssykdommer. En prøve som ikke er 
tatt på riktig måte kan føre til falske negative testresultater. Testing for luftveisvirus bør utføres i samråd med helsepersonell. Prøver 
bør tas så snart som mulig når en beslutning er tatt om å fortsette testing, uavhengig av tidspunktet for symptomdebut. Opplæring i 
prøvetaking anbefales sterkt på grunn av viktigheten av prøvekvalitet. 

 

5.1. Prøvetaking og håndtering 
• Følg prøvetakingsenhetens instruksjoner for riktige innsamlings- og håndteringsprosedyrer. 

• Vattpinneprøver bør kun tas med vattpinner med syntetisk spiss, som nylon eller Dacron®, og et skaft av aluminium eller 
plast. Kalsiumalginatvattpinner er uakseptable, og bomullsvattpinner med treskaft anbefales ikke. 

• Våt vattpinne: prøver bør samles og plasseres i passende transportmedium. Vattpinner i opptil 3 ml kompatible 
transportmedier er akseptable, men for å forbedre ytelsen anbefales en (1) ml buffer.  
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• Tørr vattpinne: prøver skal tas og plasseres i et sterilt, tørt transportrør, for eksempel et standard 15 ml Falcon-rør. For 
eluering av en tørr vattpinneprøve, tilsett 1 mL kompatibelt transportmedium og sett lokket på røret. Vortex røret som 
inneholder vattpinnen i 30 sekunder med periodisk pulsering. Inkuber vattpinnen ved romtemperatur i minst 10 minutter. 
Fjern (pass på for krysskontaminering fra sprut) og kast vattpinnen i det biologisk farlige avfallet. 

• For mer informasjon om innsamling, lagring og transport av prøver som mistenkes å inneholde SARS-CoV-2, se World 
Health Organization Laboratory-biosikkerhetsveiledning relatert til koronavirussykdom (COVID-19): midlertidig 
veiledning, 28. januar 2021. https://www.who.int/publications/i/item/WHO-WPE-GIH-2021.1 

5.2. Prøvelagring 
• Følg alltid produsentens instruksjoner for riktig oppbevaring av prøver. 
• Tørr vattpinne: prøver bør lagres som følger: 

o Romtemperatur (15‒30 °C) i opptil 72 timer 
o Nedkjølt (2‒8 °C) i opptil 96 timer 

• Våt vattpinne: prøver bør lagres som følger: 

o Romtemperatur (15‒30 °C) i opptil 72 timer 
o Nedkjølt (2‒8 °C) i opptil 96 timer 
o Frosset (≤-20 C°) i opptil 1 uke 

• Hvis det forventes en forsinkelse i testingen, oppbevar prøvene ved -20 °C eller lavere. 
• Hvis prøver ikke kan testes innen 72 timer etter innsamling, bør prøvene fryses ved < -20 °C, kan fryses ved < -20 °C i opptil 

1 uke til de blir testet. 
• Gjentatt tining og frysing av vattpinnene bør unngås, da dette kan påvirke ytelsen til produktet. Prøver kan fryses og 

tines opptil 3 ganger. 

5.3. Prøvetransport 
• Prøver må pakkes, sendes og transporteres i henhold til gjeldende utgave av International Air Transport Association (IATA) 

Dangerous Goods Regulation. Følg forsendelsesbestemmelsene for UN3373 biologiske stoffer, kategori B når du sender 
potensielle SARS-CoV-2-prøver. 

• Oppretthold prøvelagringsforholdene som beskrevet i delen Prøvetaking, håndtering, lagring og transport i dette 
dokumentet. 

• Prøver må sendes i samsvar med gjeldende lokale, regionale, nasjonale og internasjonale transportforskrifter. 

6. Advarsel og forholdsregler 

• For in vitro-diagnostisk bruk (IVD). 

• Saltblandingen og masterblandingen inneholder bovint serumalbumin. 

• LumiraDx Dual-Target SARS-CoV-2 STAR Complete er kun for påvisning av nukleinsyre fra SARS-CoV-2 og ikke for andre 
virus eller patogener. 

• Ikke spis, drikk, røyk, bruk kosmetikk eller håndter kontaktlinser i områder der reagenser og prøver håndteres. 

• Håndter alle prøver som om de er smittsomme ved å bruke sikre laboratorieprosedyrer. 
• For mer informasjon om innsamling, lagring og transport av prøver, se Verdens helseorganisasjons biosikkerhetsveiledning 

for laboratorier knyttet til koronavirussykdom (COVID-19): midlertidig veiledning, 28. januar 2021. 
https://www.who.int/publications/i/item/WHO-WPE-GIH-2021.1 

• Ytelseskarakteristikker er bestemt med nasofaryngeale prøver fra individer med tegn og symptomer på infeksjon 
som er mistenkt for COVID-19. 

• Bruk personlig verneutstyr som, men ikke begrenset til, hansker og laboratoriefrakker når du håndterer reagenssett 
mens du utfører denne testen og håndterer materialer inkludert prøver, reagenser, pipetter og annet utstyr og 
reagenser. 

• Kast ubrukte settreagenser og prøver fra mennesker i henhold til lokale, regionale, statlige og internasjonale forskrifter. 

• Negative resultater utelukker ikke infeksjon med SARS-CoV-2 og bør ikke brukes som eneste grunnlag for beslutninger om 
pasientbehandling. Negative resultater må kombineres med kliniske observasjoner, pasienthistorie og epidemiologisk 
informasjon. 

• Det er en risiko for falske positive verdier som følge av krysskontaminering av målorganismer, deres nukleinsyrer eller 
amplifisert produkt, eller fra ikke-spesifikke signaler i denne testen. 

• For å unngå forurensning av miljøet og/eller testreaksjoner med SARS-CoV-2, ikke åpne reaksjonene etter 
amplifikasjon. 

• Rapporter resultater til relevante offentlige helsemyndigheter som kreves av lokale, regionale, nasjonale og 
internasjonale forskrifter. 

• Reagenser brukt med denne testen inkluderer guanidinholdige materialer. Svært reaktive og/eller giftige forbindelser 
kan dannes hvis de kombineres med natriumhypokloritt (blekemiddel). 

• Bruk kun oppførte komponenter gitt for LumiraDx Dual-Target SARS-CoV-2 STAR Complete; andre LumiraDx-produkter 
inneholder kanskje ikke de samme formuleringene som er nødvendige for denne testen. 

• Avvik fra protokollene, parameterne, komponentene, instrumentene og instrumentprogramvareversjonene beskrevet i 
dette pakningsvedlegget kan gi feilaktige resultater. 

  

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. Sanntids PCR-instrument og protokollsammendrag 

LumiraDx Dual-Target SARS-CoV-2 STAR Complete inneholder molekylære beacons merket med fluoroforer for påvisning og 
differensiering av nukleinsyrer fra to forskjellige gener fra SARS-CoV-2 samt en intern kontroll. En oppsummering av fluoroforene 
og deres eksitasjons- og emisjonsbølgelengder er funnet i tabell 7. Mål/fluoroforer for LumiraDx Dual-Target SARS-CoV-2 STAR 
Complete. Amplifikasjonstemperaturprofiler for instrumenter er gitt i Figur 1. og Tabell 8a - Tabell 8d. Optiske og 
analyseinnstillinger for instrumenter er gitt i Tabell 9a og Tabell 9c. 

Detaljerte instruksjoner for oppsett av instrumenter finnes i vedlegg A. NMERK: 

Oppvarmede lokk bør brukes for alle syklusreaksjoner. 
MERK: Ingen passive referansefarger bør velges i instrumentinnstillingene. 
MERK: Termosyklere bør programmeres og settes i kø før tilberedning av reagens. 

 

Tabell 7. Mål/fluoroforer for LumiraDx Dual-Target SARS-CoV-2 STAR Complete 

Mål Farge Quencher Eksitasjon Utslipp 

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

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

Intern kontroll ROX Dark Quencher 580 623 

 
Figur 1. Generell termisk profil for LumiraDx Dual-Target SARS-CoV-2 STAR Complete 

Opprinnelig HOLD 

1 SYKLUS (om nødvendig) 

RT HOLD 1 SYKLUS FORSTERKNING 'n' SYKLUSER 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Fortrinn 1 

  
 
 
 
 
 
 
 

 

TRINN A 

  
 
 
 
 
 
 
 

 

TRINN C 

  
 
 
 
 
 
 
 

 

TRINN E 

  
 
 

 
 
 
 

 
TRINN G 

 
 
 
 
 
 

 
TRINN F 

 
 
 
 

 
TRINN D* 

 
 
 

 
TRINN B 

 

 
Fortrinn 2 

Tid (ikke i skala) 
* Bildeanskaffelse. 

 

Tabell 8a. Termisk profil for LumiraDx Dual-Target SARS-CoV-2 STAR Complete: Applied Biosystems QuantStudio 5 (96-brønn) 

 Instrument Applied Biosystems QS5 

 Format 96-brønner 

 Voluminnstilling 60 µl 

 Amplifikasjonssykluser '20' 

Ramprate Fortrinn 1 (Holdetrinn 1) 2 °C/sek 

Temperatur/Tid Fortrinn 2 (Holdetrinn 1) 30 °C 1 min 

Ramprate TRINN A (Holdetrinn 2) 2 °C/sek 

Temperatur/Tid TRINN B (Holdetrinn 2) 51 °C 3 min 

Ramprate TRINN C 2 °C/sek 

Temperatur/Tid TRINN D*  51 °C 25 sek 

Ramprate TRINN E 2 °C/sek 

Temperatur/Tid TRINN F 61 °C 1 sek 

Ramprate TRINN G 2 °C/sek 

* Skaff deg bilde under TRINN D av syklisering (51 °C). 
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MERK: Oppvarmede lokk skal brukes til alle sykliseringsreaksjoner. 
MERK: Ingen passive referansefarger bør velges i instrumentinnstillingene. 
MERK: Termosyklere bør programmeres og settes i kø før tilberedning av reagens. 

 

Tabell 8b. Termisk profil for LumiraDx Dual-Target SARS-CoV-2 STAR Complete: Applied Biosystems QuantStudio 7 

Flex (96-brønn) 

 Instrument Applied Biosystems QS 7 Flex 

 Format 96-brønner 

 Voluminnstilling 60 µl 

 Amplifikasjonssykluser '20' 

Ramprate Fortrinn 1 (Holdetrinn 1) 1,946 °C/sek 

Temperatur/Tid Fortrinn 2 (Holdetrinn 1) 30 °C 1 min 

Ramprate TRINN A (Holdetrinn 2) 1,946 °C/sek 

Temperatur/Tid TRINN B (Holdetrinn 2) 51 °C 3 min 

Ramprate TRINN C 1,645 °C/sek 

Temperatur/Tid TRINN D*  52 °C 25 sek 

Ramprate TRINN E 1,946 °C/sek 

Temperatur/Tid TRINN F 61 °C 1 sek 

Ramprate TRINN G 1,946 °C/sek 

* Skaff deg bilde under TRINN D av syklisering (52 °C). 
 

MERK: Oppvarmede lokk skal brukes til alle sykliseringsreaksjoner. 
MERK: Ingen passive referansefarger bør velges i instrumentinnstillingene. 
MERK: Termosyklere bør programmeres og settes i kø før tilberedning av reagens. 

 

Tabell 8c. Termisk profil for LumiraDx Dual-Target SARS-CoV-2 STAR Complete: Bio-Rad CFX OPUS (96-brønn) 

 Instrument CFX OPUS 

 Format 96-brønner 

 Voluminnstilling 0 µl 

 Amplifikasjonssykluser '26' 

Temperatur/Tid Fortrinn 1 Instrumentstandard 

Temperatur/Tid Fortrinn 2 45 °C 00:00 (for alltid)** 

Ramprate TRINN A Instrumentstandard 

Temperatur/Tid TRINN B 49,5 °C 3 min 

Ramprate TRINN C Instrumentstandard 

Temperatur/Tid TRINN D*  49 °C 12 sek 

Ramprate TRINN E Instrumentstandard 

Temperatur/Tid TRINN F 67,5 °C 1 sek 

Ramprate TRINN G Instrumentstandard 

* Skaff deg bilde under TRINN D av syklisering (49 °C). 
**FØRTRINN er å la lokket varmes opp. Ikke legg i RT-PCR-plate eller fortsett til protokoll TRINN A før lokket har nådd 70 °C. 

Platen settes inn når temperaturen er oppnådd. Når platen er lastet må HOLD-trinnet hoppes over for å fortsette med resten 

av protokollen 

MERK: Ingen passive referansefarger bør velges i instrumentinnstillingene. 

MERK: Termosyklere bør programmeres og settes i kø før tilberedning av reagens. 
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Tabell 8d. Termisk profil for LumiraDx Dual-Target SARS-CoV-2 STAR Complete: Analytik Jena qTOWER3 (96-brønn) 

 Instrument qTOWER3 

 Format 96-brønner 

 Voluminnstilling 60 µl 

 Amplifikasjonssykluser '20' 

Ramprate TRINN A 2 °C/sek 

Temperatur/Tid TRINN B 51 °C 3 min 

Ramprate TRINN C 2 °C/sek 

Temperatur/Tid TRINN D* 49 °C 10 sek 

Ramprate TRINN E 2 °C/sek 

Temperatur/Tid TRINN F 61 °C 1 sek 

Ramprate TRINN G 2 °C/sek 

MERK: Forvarm lokket til 70 °C 
* Skaff deg bilde under TRINN D av syklisering (49 °C). 

 

Tabell 9a. Optiske og analyseinnstillinger: 

Applied Biosystems QuantStudio 5 og QuantStudio 7 Flex RT-PCR-instrumenter (96-brønn) 

Plateformat Systemmål (fluor) 

Innstillinger for 

instrumenteksitasjon/ 

deteksjon Baselinesykluser Terskel 

 
QS5 

96-brønn 

 

SARS-CoV-2-mål 1 (FAM) 

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

internkontroll (ROX) 

 

470/520 

~640/~68 

2 580/623 

 

1-2 

1-2 

1-2 

 

100 000 

100 000 

100 000 

 
QS7 Flex 96-

brønn 

 

SARS-CoV-2-mål 1 (FAM) 

SARS-CoV-2-mål 2 (Cy5/Mustang Purple)-
internkontroll (ROX) 

 

470/520 

~640/~68 

2 580/623 

 

1-2 

1-2 

1-2 

 

500 000 

250 000 

500 000 

 
Tabell 9b. Optiske og analyseinnstillinger: Bio-Rad CFX OPUS RT-PCR-instrument 

Plateformat Mål (Fluor) Baselinesykluser Terskel 

 

96-brønn 

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

internkontroll (ROX) 

1-2 
1-2 

1-2 

5 000 
5 000 

5 000 

 
Tabell 9.c. Optiske og analyseinnstillinger: qTOWER3 RT-PCR-instrument (96-brønn) 

Plateformat Systemmål (fluor) Baselinesykluser Overvåkingsterskel 

 
96-brønn 

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

Internkontroll (ROX) 

1-6 
1-6 

1-6 

1,5 
5 

5 

 

8. LumiraDx Dual-Target SARS-CoV-2 STAR Complete-arbeidsflyt 
8.1. Kvalitetskontroll 

Interne, positive og negative kontroller anbefales for å overvåke reagensfunksjonen og for å demonstrere vellykket drift av 
analysen. 
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8.1.1. Internkontroller 

• En internkontroll er til stede i hver reaksjon av LumiraDx Dual-Target SARS-CoV-2 STAR Complete-analyse for 
validering av enzym-, primer- og probestabilitet og ytelse. 

8.1.2. Positive og negative kontroller 

• Test alle positive og negative kontrollmedier når du kjører diagnostiske prøver og med hvert nytt parti av 
LumiraDx Dual-Target SARS-CoV-2 STAR Complete-settet for å sikre at alle reagenser og settkomponenter 
fungerer som de skal. 

8.2. Forberedelse av prøve 

LumiraDx Dual-Target SARS-CoV-2 STAR Complete fjerner fullstendig prøverensing og ekstraksjon ved å kombinere lysis og 
amplifisering i ett enkelt trinn. Denne analysen er kompatibel med vattpinner lagret i et tomt (tørt) rør eller med vattpinner 
lagret i transportmedium. 

MERK: Håndter PCM med forsiktighet da det kan forårsake falske positiver hvis det søles ved et uhell eller håndteres uforsiktig. 
For å redusere risikoen for krysskontaminering, håndter PCM i et eget område enn der prøvene behandles og bruk separate 
pipettespisser for alle materialer. 

MERK: Nukleinsyreamplifikasjonsteknologier, inkludert qSTAR, er ekstremt sensitive og utilsiktet introduksjon av produkter fra 
tidligere amplifikasjonsreaksjoner kan resultere i falske positive resultater. Feil resultater kan oppstå hvis enten prøven eller 
qSTAR-reagensene som brukes i amplifiseringstrinnet blir kontaminert ved utilsiktet introduksjon av amplikon. Arbeidsflyten i 
laboratoriet bør alltid foregå på en ensrettet måte for å minimere potensialet for slike hendelser. 

• Oppretthold separate områder for analyseoppsett og håndtering av prøver. 

• Bytt aerosolbarrierepipettespisser mellom alle manuelle væskeoverføringer. 

• Under tilberedning av prøver er overholdelse av gode laboratorieteknikker avgjørende for å minimere risikoen for 
krysskontaminering mellom prøvene, og utilsiktet introduksjon av nukleaser i prøvene under og etter 
ekstraksjonsprosedyren. Riktig aseptisk teknikk bør alltid brukes når man arbeider med nukleinsyrer. 

• Oppretthold separat, dedikert utstyr (f.eks. pipetter, mikrosentrifuger) og forsyninger (f.eks. mikrosentrifugerør, 
filtrerte pipettespisser) for analyseoppsett og håndtering av prøver. 

• Bruk en ren laboratoriefrakk og pudderfrie engangshansker (ikke brukt tidligere) når du setter opp analyser. 
• Bytt hansker ofte og når det er mistanke om forurensning. 

• Hold rørene lukket og platene forseglet så mye som mulig. 

• Det anbefales å bruke en kald blokk for å holde materialer kalde da løse rør på våt is kan føre til forurensning. 

• LumiraDx Dual-Target SARS-CoV-2 STAR Complete Extraction Buffer, LumiraDx Dual-Target SARS-CoV-2 STAR Complete 
IC/P-blanding og LumiraDx Dual-Target SARS-CoV-2 STAR Complete-masterblanding må tines og holdes på en kald blokk 
som er ekvilibrert til 4 °C til enhver tid under tilberedning og bruk. Forutsatt at reagensene ikke er helt oppbrukt ved 
første gangs bruk, kan reagensene fryses på nytt ikke mer enn tre ganger. 

• Arbeidsflater, pipetter og sentrifuger bør rengjøres og dekontamineres med rengjøringsprodukter (f.eks. 10 % 
blekemiddel, DNAZapTM, RNaseZap® eller RNase AWAY®, osv.) for å minimere risikoen for nukleinsyrekontaminering. 
Rester av blekemiddel bør fjernes med nukleasefritt vann og 70 % etanol. 

 

8.2.1. Tørr vattpinne (standardformat) 

a. Hvis vattpinnen leveres tørr, overfør en (1) ml av et kompatibelt transportmedium til røret og sett lokket på røret. 
b. Vortex røret som inneholder vattpinnen i 30 sekunder med periodisk pulsering. 
c. Inkuber vattpinnen ved romtemperatur i minst 10 minutter. 
d. Fjern og kast vattpinnen i biologisk farlig avfall. 

MERK: En alikvot av denne prøven vil bli lastet direkte inn i RT-PCR-platen. 

8.2.2. Tørr vattpinne (dypbrønnsformat) 

a. Dispenser 100 ml av et kompatibelt transportmedium i et passende reagensreservoar. 
b. Bruk en flerkanalspipette til å overføre 1 ml medium til hver av 94 brønner i dypbrønnsreservoaret, og la A1 og 

A12 stå tomme for eksterne kontroller. 
c. Plasser og bløtlegg vattpinnen(e) i de aktuelle brønnene i minst 10 minutter, og snurr deretter grundig ved å 

rotere vattpinnen opptil 5 ganger. 
d. Uttrykk væsken fra vattpinnen ved å rotere vattpinnen mot siden av brønnen mens du fjerner vattpinnen fra 

brønnen. (Vær oppmerksom på krysskontaminering fra sprut). 
a. Kast vattpinnen i biologisk farlig avfall. 

MERK: En alikvot av denne prøven vil bli lastet direkte inn i RT-PCR-platen. 

8.2.3. Våt vattpinne 

a. Ingen ekstra tilberedning er nødvendig, men prøver i mer enn 3 ml kompatibelt transportmedium kan ha redusert 
følsomhet på grunn av lavere konsentrasjon av virus i mediet. En (1) ml transportmedium anbefales. 

MERK: En alikvot av denne prøven vil bli lastet direkte inn i RT-PCR-platen. 
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8.3. qSTAR-reagenstilberedning og plateoppsett 

Vennligst les og forstå de følgende instruksjonene grundig før du prøver å fremstille reaksjonsblandingen og kontrollene. 

Alle komponentene bør tines og oppbevares på en kald blokk som er ekvilibrert mellom 2 og 8 °C for å opprettholde 
integriteten til reagensene. Det anbefales å sette det validerte RT-PCR-instrumentet i kø før du utfører instruksjonene 
nedenfor for å sikre at ytelsen til denne analysen opprettholdes. 

 

8.3.1. 96-brønnsformat (60 µl reaksjonsvolum) 

1. Tilberedning av kontroll, prøver og Extraction Buffer 
a. Tin LumiraDx Dual-Target SARS-CoV-2 STAR Complete PCM, NCM og Extraction Buffer på en kald blokk som 

er ekvilibrert mellom 2 og 8 °C. 
b. Vortex rør i 5 sekunder. 
c. Sentrifuger rørene i 5 sekunder for å samle reagenser i bunnen av hvert rør. 
d. Overfør 23,0 µl PCM, 23,0 µl NCM og 23,0 µl prøve(r) direkte til de riktige brønnene på den forhåndskjølte RT-

PCR-platen. 
e. Tilsett 5,0 µl Extraction Buffer til hver brønn som inneholder kontroller og prøve(r). 

MERK: Tilsetning av Extraction Buffer kan forenkles ved å bruke en flerkanalspipette. 

f. Bland kontroller og prøve(r) grundig i minst 10 sekunder. Unngå å lage bobler. 
g. Forsegl RT-PCR-platen med forseglingsfilm og snurr ned for å samle opp væsken i bunnen av brønnene for å sikre 

at ingen reagens/prøve holdes tilbake på sideveggene til brønnene. 
h. Plasser platen ved 65 °C i 5 minutter, og plasser deretter RT-PCR-platen tilbake på den kalde blokken umiddelbart. 

MERK: Varmen fra 65 °C-platen kan potensielt øke temperaturen på den kalde blokken til over 8 °C. Det anbefales at 
den kalde blokken byttes ut med en ny blokk (ekvilibrert til 2 til 8 °C) for hvert oppsett. 

MERK: Hvis det er kondens, kan platen spinnes ned for å samle opp væsken i bunnen av brønnene. 

2. Tilberedning av reaksjonsblanding 
a. Tin LumiraDx Dual-Target SARS-CoV-2 STAR Complete-saltblanding, IC/P-blanding og masterblanding på en 

kald blokk som er ekvilibrert mellom 2 og 8 °C. 
b. Skaff et sterilt (RNase/DNase-fritt) rør og plasser på en kald blokk. 
c. Bestem antall reaksjoner (n) som skal forberedes per analyse: 

Tabell 10. Reaksjonsblandingsvolumer (60 µl reaksjoner) 
Reaksjonsblanding 1 reaksjon 100 reaksjoner n reaksjoner 
Saltblanding 10,0 µl 1000,0 µl n x 10,0 µl 

IC/P-blanding 2,0 µl 200,0 µl n x 2,0 µl 

Masterblanding 20,0 µl 2000,0 µl n x 20,0 µl 

Totalt volum 32,0 µl 3200,0 µl n x 32,0 µl 

d. Vortex saltblandingen kraftig bare i 20 sekunder, sentrifuger i 5 sekunder for å samle reagens i bunnen av 
røret, og UMIDDELBART tilsett passende volum til det forhåndskjølte røret. 

e. Inverter IC/P-blandingen for å blande og sentrifuger deretter i 5 sekunder for å samle reagenser i bunnen av 
røret (ikke vortex), og UMIDDELBART tilsett passende volum til saltblandingen. 

f. Bland grundig i minst 10 sekunder (unngå å lage bobler). Sentrifuger kort (ikke vortex og ikke spinn nedover 
over lang tid), og sett deretter røret tilbake på den kalde blokken. 

g. Inverter masterblandingen for å blande og sentrifuger deretter i 5 sekunder for å samle reagenser i bunnen av 
røret (ikke vortex prøver), og tilsett UMIDDELBART det passende volumet for å fullføre reaksjonsblandingen. 

h. Bland grundig i minst 10 sekunder (unngå å lage bobler). Sentrifuger kort, og sett deretter røret tilbake på den 
kalde blokken. 

i. Fjern forsiktig forseglingsfilmen fra RT-PCR-platen og tilsett 32,0 µl reaksjonsblanding til hver brønn med kontroll 
eller prøve. Bland grundig i minst 10 sekunder (unngå å lage bobler). 

j. Påfør passende optisk selvklebende platefilm. Sentrifuger platen i minst 20 sekunder ved 2000 rpm for å samle 
reaksjonen i bunnen av hver brønn. Etter sentrifugering bekreft at ingen bobler vedvarer. Hvis det observeres 
bobler, gjenta dette trinnet. 

k. Plasser umiddelbart 96-brønnplaten i det forhåndsstilte RT-PCR-instrumentet. 

8.4. Forsterkning 

Når RT-PCR-platen er plassert i et validert RT-PCR-instrument med riktig protokoll valgt basert på del 7 sanntids PCR-instrument og 
protokollsammendrag , og start kjøringen. 

 

8.5. Tolking og rapportering av resultater 

Alle analysekontroller bør undersøkes før tolkning av pasientresultater. Hvis kontrollene ikke er gyldige, kan ikke 
resultatene tolkes. 
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8.5.1. LumiraDx Dual-Target SARS-CoV-2 STAR Complete-kontroller 

LumiraDx Dual-Target SARS-CoV-2 STAR Complete positivt kontrollmedium (PCM) er en ekstern positiv kontroll som er 

nødvendig for å sikre at testreagenser detekterer begge SARS-CoV-2-nukleinsyremålene på riktig måte. Den består av en 

kvantifisert SARS-CoV-2-mal. Kontrollen er formulert i en proprietær matrise med rensede, intakte viruspartikler som 

inneholder genom av hel lengde, som har vært gjengitt som ikke-smittsom. 
 

LumiraDx Dual-Target SARS-CoV-2 STAR Complete negativt kontrollmedium (NCM) er en ekstern, negativ kontroll som 
er nødvendig for å overvåke krysskontaminering, eller reagenskontaminering skjedde ikke under prøvebehandling eller 
reaksjonsoppsett og består av 1x fosfatbufret saltvann (PBS), pH 7,4. 

En intern kontroll (en komponent i LumiraDx Dual-Target SARS-CoV-2 STAR Complete intern kontroll og 
primerblanding) består av et syntetisk RNA – som analyseprimerne kan binde og amplifisere fra – med en unik 
sonderegion for molekylær beacon-påvisning i ROX-kanalen. Den interne kontrollen fungerer som en kontroll for 
påvisning av inhibitorer som er til stede i prøven, sikrer at tilstrekkelig amplifisering har funnet sted, og at enzymene 
og primerne ikke ble utilsiktet skadet under produksjon, forsendelse og lagring. 

Testalgoritmen for alle instrumenter er basert på standardpraksisen for å bestemme bakgrunnsfluorescens og kalle en 
prøvebrønn positiv dersom endringen i fluorescerende signal overskrider en etablert terskel. 
Bakgrunnsfluorescensnivåer og terskler beregnes og brukes på hver kjøring som vist i Tabell 9a - Tabell 9c. Positive og 
negative resultater er basert på en prøvebrønn som overskrider denne terskelen. Ingen syklusterskel (Ct) cutoff brukes 
for denne testalgoritmen, og det forventes at alle reaksjoner skal skje mellom en Ct-verdi på 3 til 25. 

Feil i PCM eller NCM ugyldiggjør qSTAR-kjøringen og resultater skal ikke rapporteres. qSTAR-analysen bør gjentas med 
friske alikvoter av eksterne kontroller og prøve. Hvis resultatene fortsetter å være ugyldige, kontakt teknisk støtte. Hvis 
den interne kontrollen (IC) ikke klarer å amplifisere (i fravær av et positivt signal), bør qSTAR-analysen gjentas som 
beskrevet ovenfor. 

Tabell 11. Forventede resultater fra eksterne kontroller på Applied Biosystems QuantStudio5, QuantStudio 7 Flex, 

Analytik Jena qTOWER3, Bio-Rad CFX Opus 96-brønninstrumenter 

Kontrolltype/-
navn Brukes til å overvåke 

SARS-CoV-2 
Mål 1 (FAM) 
Forventet Ct-

verdi (resultat) 

SARS-CoV-2 

Mål 2 (Cy5 / Mustang Purple) 
Forventet Ct-

verdi (resultat) 

 
IC (ROX) 

Forventet Ct-
verdi (resultat) 

 
PCM 

Betydelig reagenssvikt 
inkludert primer 

og sondeintegritet 

3,0 ≥ Ct ≤ 25,0 

+ (Positiv) 

3,0 ≥ Ct ≤ 25,0 

+ (Positiv)* 

3,0 ≥ Ct ≤ 25,0 
+ (Positiv) ELLER 
- (Negativ)* 

 
NCM Reagens og/eller miljø 

forurensning 

Ct ikke 

oppdaget 

- (Negativ) 

Ct ikke oppdaget 

- (Negativ) 

3,0 ≥ Ct ≤ 25,0 

+ (Positiv) 

*Den interne kontrollen eller mål 2 er ikke nødvendig å amplifisere for at PCM skal anses som positiv. Se Tabell 15. 

 

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

Vurdering av et prøveresultat bør utføres etter at PCM og NCM har blitt undersøkt og eksaminert og bestemt å være 

gyldige. Hvis kontrollene ikke er gyldige, kan ikke resultatene tolkes. 
 

Tabell 12. Ct-områder for positive analyseresultater for LumiraDx Dual-Target SARS-CoV-2 STAR Complete på Applied 

Biosystems QuantStudio5 og QuantStudio 7 Flex, Analytik Jena qTOWER3, Bio-Rad CFX Opus 96-brønninstrumenter 

Prøve eller kontroll 
Positivt Ct-
område* 

IC (ROX) 
Ct-verdi 

Tolkning av resultater 

SARS-CoV-2 

Mål 1 (FAM) 

 
3,0 ≥ Ct ≤ 25,0 

3,0 ≥ Ct ≤ 25,0 
+ (Positiv) ELLER 

- (Negativ)** 

 
SARS-CoV-2 detektert 

SARS-CoV-2 

Mål 2 (Cy5 / Mustang Purple) 

 

3,0 ≥ Ct ≤ 25,0 
3,0 ≥ Ct ≤ 25,0 
+ (Positiv) ELLER 
- (Negativ)** 

 
SARS-CoV-2 detektert 

*For prøver som genererer en Ct-verdi større enn 0 og mindre enn 3, utfør 1:100- og/eller 1:10-fortynning med uinokulert 
kompatibelt medium og prosess og test i henhold til del 7. 
** Den interne kontrollen er ikke nødvendig for å amplifisere. 
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Tabell 13. Resultattolkning for LumiraDx Dual-Target SARS-CoV-2 STAR Complete på Applied Biosystems QuantStudio5 og QuantStudio 7 
Flex, Analytik Jena qTOWER3, Bio-Rad CFX Opus 96-brønninstrumenter 

Prøve 
Tolking og rapportering av resultater 

SARS-CoV-2 
Mål 1 (FAM) 

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

 
IC (ROX) 

+ (Positiv) + (Positiv) 
+ (Positiv) ELLER 
- (Negativ)* 

SARS-CoV-2 detektert. Rapporter 
resultater. 

+ (Positiv) - (Negativ) 
+ (Positiv) ELLER 
- (Negativ)* 

SARS-CoV-2 detektert. Rapporter 
resultater. 

- (Negativ) + (Positiv) 
+ (Positiv) ELLER 
- (Negativ)* 

SARS-CoV-2 detektert. Rapporter 
resultater. 

- (Negativ) - (Negativ) + (Positiv) 

SARS-CoV-2 ikke oppdaget. Rapporter 
resultater. Vurder å teste for andre 
luftveispatogener. 

- (Negativ) - (Negativ) - (Negativ) 

Ugyldig. Ikke rapporter resultater. Test 
den samme behandlede prøven på 
nytt. Hvis den andre testen også er 
ugyldig, ta en ny prøve og test på nytt. 

* Den interne kontrollen er ikke nødvendig for å amplifisere. 

9. Begrensninger 

• Kun for eksport. 

• Ikke bruk reagenser etter utløpsdatoen. 

• Denne testen er kvalitativ og gir ikke kvantitativ(e) verdi(er) for målorganisme(r) i prøven. 

• Påvisning av nukleinsyrer er avhengig av riktig prøvesamling, håndtering, transport, lagring og tilberedning. Feil 
innsamling, transport eller lagring av prøver kan hindre denne testens evne til å påvise målsekvensene. 

• Denne testen kan ikke utelukke sykdommer forårsaket av andre bakterielle eller virale patogener. 

• Negative resultater utelukker ikke infeksjon med en målorganisme og bør ikke være det eneste grunnlaget for behandling 
av beslutninger om pasientbehandling. 

• Ytelsen til LumiraDx Dual-Target SARS-CoV-2 STAR Complete ble vurdert kun ved bruk av nasofaryngeale vattpinneprøver. 

• Det er en risiko for falske negative verdier som følge av tilstedeværelsen av sekvensvarianter i de virale målene i denne testen. 

• Inhibitorer til stede i prøven og/eller feil ved å følge testprosedyren kan føre til falske negative resultater. 
• Utdannet helsepersonell bør tolke analyseresultater i sammenheng med pasientens sykehistorie, kliniske tegn og symptomer 

og resultatene av andre diagnostiske tester. 
• Analyttmål (virale sekvenser) kan vedvare in vivo, uavhengig av virusets levedyktighet. Påvisning av analyttmål betyr ikke 

at de(t) tilsvarende viruset/virusene er smittsomme, og heller ikke at de er årsaken til kliniske symptomer. 

• Denne testytelsen ble ikke etablert hos immunkompromitterte pasienter. 
• Den kliniske ytelsen til denne testen er ikke etablert i alle sirkulerende varianter, men forventes å reflektere de utbredte 

variantene i sirkulasjon på tidspunktet og stedet for den kliniske evalueringen. Ytelsen på testtidspunktet kan variere 
avhengig av variantene som sirkulerer, inkludert nye stammer av målvirus og deres utbredelse, som endres over tid. 

 

10. Ytelsesegenskaper 
10.1. Analytiske studier 

10.1.1. Analytisk følsomhet: (Spiked Sample Matrix) 

Den analytiske sensitiviteten eller deteksjonsgrensen (LoD) til LumiraDx Dual-Target SARS-CoV-2 STAR Complete ble 
bestemt ved bruk av virus tilsatt direkte inn i negativ prøvematriks som består av samlet negativt nasofaryngealt 
vattpinnemedium og testet på et validert RT-PCR-instrument. 

 

For å fastslå LoD var seriefortynningene av virus og ble tilsatt i negativ prøvematriks. En rekkeviddesøkende studie ble 
utført med 5 replikater ved hver konsentrasjon for å fastslå punktet der minst 1 av de 5 replikatene ikke ble påvist. 96 
replikater per konsentrasjon ble deretter utført basert på den rekkeviddesøkende studien. Den laveste konsentrasjonen 
der minst 95 % av replikatene var positive ble bestemt til å være LoD. Den bekreftede LoD for virus tilsatt i negativ 
prøvematriks er vist i tabell 14. 
 

Tabell 14. LumiraDx Dual-Target SARS-CoV-2 STAR Complete LOD-bestemmelse (tilsatt prøvematriks) 
Organisme Stamme LoD-konsentrasjon 

SARS-CoV-2 USA-WA1/2020 1,54 x 101 TCID50/ml 
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10.1.2. Analytisk følsomhet: LoD (tilsatt vattpinne) 

Den analytiske sensitiviteten eller deteksjonsgrensen (LoD) til LumiraDx Dual-Target SARS-CoV-2 STAR Complete ble bestemt 

ved bruk av virus fortynnet i negativ prøvematriks og tilsatt vattpinner som deretter ble eluert inn i 1x PBS, pH 7,4 og testet i 

et validert RT-PCR-instrument. 
 

Basert på etablert LoD ble det utført 96 replikater per konsentrasjon. Den laveste konsentrasjonen der minst 95 % av 

replikatene var positive ble bestemt til å være LoD. Den bekreftede LoD for vattpinner tilsatt virus og eluert inn i negativ 

prøvematriks er vist i Tabell 15. 
 

Tabell 15. LumiraDx Dual-Target SARS-CoV-2 STAR Complete LOD-bestemmelse (spiket vattpinne) 
Organisme Stamme LoD-konsentrasjon 

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

10.1.3. Analytisk følsomhet: LoD (tørr vattpinne) 

Den analytiske sensitiviteten eller deteksjonsgrensen (LoD) til LumiraDx Dual-Target SARS-CoV-2 STAR Complete ble 

bestemt ved bruk av vattpinner tilsatt virus, tørket,og eluert inn i negativ prøvematriks og testet på et validert RT-PCR-
instrument. 

Basert på etablert LoD ble det utført 96 replikater per konsentrasjon. Den laveste konsentrasjonen der minst 95 % av 

replikatene var positive ble bestemt til å være LoD. Den bekreftede LoD for vattpinner tilsatt virus, tørket og eluert inn i 

negativ prøvematriks er vist i tabell 16. 
 

Tabell 16. LumiraDx Dual-Target SARS-CoV-2 STAR Complete-LOD-bestemmelse (tørr vattpinne) 
Organisme Stamme LoD-konsentrasjon 

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

10.1.4. Inklusivitet 

Inklusiviteten til LumiraDx SARS-CoV-2 STAR Complete ble vurdert ved å teste lave konsentrasjoner (~3x LoD) av virus (gjort 

ikke-smittsomme) ved bruk av 3 replikater hver for flere stammer av SARS-CoV-2, inkludert viktige varianter testet på et 

validert RT-PCR-instrument. En oppsummering av resultatene fra inkluderingstesting er vist i tabell 17. LumiraDx Dual- 

Target SARS-CoV-2 STAR Complete detekterte alle inkluderende stammer ved de testede konsentrasjonene. 
 

Tabell 17. LumiraDx Dual-Target SARS-CoV-2 STAR Complete-inklusivitet 

Organisme 
Stam
me 

Testkonsentrasj
on 

Prosentdeteksjon 
(Pos./Tot.) 

 

SARS-CoV-2 

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

Variant B.1.351 (beta) 3x LoD 100 % 

Variant B.1.617.2 (Delta) 3x LoD 100 % 

Variant B.1.1.529 (Omicron) 3x LoD 100 % 

10.1.5. Inklusivitet (In Silico) 

Et utvalg av omtrent 1 000 000 sekvenser fra SARS-CoV-19 GISAID-databasen ble trukket tilfeldig og behandlet for kvalitet 
og fullstendighet i mai 2022. Høydeknings- og full-lengdesekvenser ble brukt i analysen. Et sammendrag av resultatene av in 
silico-inklusivitetsanalysen etter mål og etter variant er vist i tabell 18 og Tabell 19. Disse dataene indikerer at LumiraDx 
Dual-Target SARS-CoV-2 STAR Complete er spådd å oppdage ~99,82 % av alle sekvenser vurdert på analysetidspunktet. 

Tabell 18. LumiraDx Dual-Target SARS-CoV-2 STAR Complete In Silico-inklusivitet etter mål 
Analysemål Homologi til analyserte sekvenser 
Mål 1 >99 % 

Mål 2 >99 %* 

Mål 1, Mål 2 kombinert 99,8 % 

*Med én eller færre uoverensstemmelser 

Tabell 19. LumiraDx Dual-Target SARS-CoV-2 STAR Complete In Silico-inklusivitet etter variant 

Variant Oligonukleotidhomologi av mål 1 

til analyserte sekvenser 

Oligonukleotidhomologi av mål 2 

til analyserte sekvenser 
Omicron (BA.1, BA.2, BA.3, BA.4, BA.5, XE) >99 %* >99 % 

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

*Med én eller færre uoverensstemmelser 
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10.1.6. Analytisk spesifisitet: Eksklusivitet og kryssreaktivitet 

Eksklusivitet og kryssreaktivitet for LumiraDx Dual-Target SARS-CoV-2 STAR Complete ble vurdert ved å teste et panel med 

43 mikroorganismer som vanligvis finnes i de øvre luftveiene eller som er genetisk lik SARS-CoV-2 ved høye titere, som 

angitt i Tabell 20. Hver organisme ble fortynnet i negativ prøvematriks og testet i tre eksemplarer. Testing ble utført for 

hver av organismene utenfor panelet alene og i nærvær av hver av organismene på panelet ved 3xLOD på et validert RT-

PCR-instrument. Resultatene av denne studien er vist i Tabell 20. Ingen av organismene ga falske positive resultater ved 

konsentrasjonene som ble testet, og alle replikater av hvert SARS-CoV-2-mål ble påvist ved 3x LOD i nærvær av høye nivåer 

av organismer utenfor panelet. 
 

MERK: Konsentrasjoner er rapportert i TCID50 (smittsom dose for median vevskultur), CFU (kolonidannende enheter), CCU 
(koloniendrende enheter), kopier (genomiske kopier eller genomiske ekvivalenter) og IFU (inklusjonsdannende enheter). 

 

Tabell 20. LumiraDx Dual-Target SARS-CoV-2 STAR Complete eksklusivitet og kryssreaktivitet 

Organisme utenfor panelet Stamme 
Organismekonsentrasjon 
 utenfor panelet testet 

Testresultat for   
organismekonsentrasjon 
utenfor panelet 

SARS-CoV-2  
-testresultat 

Adenovirus Type 1 1,00 x 105 TCID50/ml Ikke påvist Påvist 

Adenovirus Type 5 1,00 x 105 TCID50/ml Ikke påvist Påvist 

Adenovirus Type 7 1,00 x 105 TCID50/ml Ikke påvist Påvist 
Cytomegalovirus  2,00 x 104 TCID50/ml Ikke påvist Påvist 

Enterovirus Type D68 6,20 x 104 TCID50/ml Ikke påvist Påvist 

Epstein-Barr-virus  1,00 x 105 kopier/ml Ikke påvist Påvist 

Humant koronavirus 229 E 1,70 x 104 TCID50/ml Ikke påvist Påvist 
Humant koronavirus HKU1 2,70 x 104 kopier/ml Ikke påvist Påvist 

Humant koronavirus NL63 5,00 x 103 TCID50/ml Ikke påvist Påvist 

Humant koronavirus OC43 1,00 x 105 TCID50/ml Ikke påvist Påvist 

Humant metapneumovirus 
(hMPV) 

 
1,00 x 105 TCID50/ml Ikke påvist Påvist 

Influensa A Denver/1/57 1,00 x 105 TCID50/ml Ikke påvist Påvist 

Influensa B GL/1739/54 1,00 x 105 TCID50/ml Ikke påvist Påvist 
Meslinger  2,00 x 104 TCID50/ml Ikke påvist Påvist 
MERS-koronavirus  2,00 x 104 TCID50/ml Ikke påvist Påvist 

Kusma  1,00 x 105 TCID50/ml Ikke påvist Påvist 

Parainfluensavirus Type 1 6,20 x 104 TCID50/ml Ikke påvist Påvist 

Parainfluensavirus Type 2 7,50 x 104 TCID50/ml Ikke påvist Påvist 
Parainfluensavirus Type 3 1,00 x 105 TCID50/ml Ikke påvist Påvist 

Parainfluensavirus Type 4a 2,70 x 103 TCID50/ml Ikke påvist Påvist 

Respiratorisk syncytialt virus 
(RSV) 

 1,70 x 104 TCID50/ml Ikke påvist Påvist 

Rhinovirus Type 1A 8,00 x 103 TCID50/ml Ikke påvist Påvist 
SARS-koronavirus  2,60 x 104 TCID50/ml Ikke påvist Påvist 

Bordetella pertussis  1,00 x 106 CFU/ml Ikke påvist Påvist 

Chlamydia pneumoniae  1,00 x 106 IFU/ml Ikke påvist Påvist 

Corynebacterium diphtheriae  1,00 x 106 CFU/ml Ikke påvist Påvist 
Escherichia coli  1,00 x 106 CFU/ml Ikke påvist Påvist 

Haemophilus-influensa  1,00 x 106 CFU/ml Ikke påvist Påvist 

Lactobacillus salivarius  1,00 x 106 CFU/ml Ikke påvist Påvist 

Legionella pneumophila  1,00 x 106 CFU/ml Ikke påvist Påvist 
Moraxella catarrhalis  1,00 x 106 CFU/ml Ikke påvist Påvist 

Mycobacterium tuberculosis  1,00 x 106 CFU/ml Ikke påvist Påvist 
Mycoplasma pneumoniae  1,00 x 106 CCU/ml Ikke påvist Påvist 

Neisseria gonorrhoeae  1,00 x 106 CFU/ml Ikke påvist Påvist 

Neisseria meningitidis  1,00 x 106 CFU/ml Ikke påvist Påvist 

Pneumocystis jirovecii  1,00 x 106 CFU/ml Ikke påvist Påvist 

Pseudomonas aeruginosa  1,00 x 106 CFU/ml Ikke påvist Påvist 

Staphylococcus aureus  1,00 x 106 CFU/ml Ikke påvist Påvist 

Staphylococcus epidermidis  1,00 x 106 CFU/ml Ikke påvist Påvist 

Streptococcus pneumoniae  1,00 x 106 CFU/ml Ikke påvist Påvist 
Streptococcus pyogenes  1,00 x 106 CFU/ml Ikke påvist Påvist 

Streptococcus salivarius  1,00 x 106 CFU/ml Ikke påvist Påvist 

Candida albicans  1,00 x 106 CFU/ml Ikke påvist Påvist 
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10.1.7. Eksklusivitet (In Silico) 

Eksklusivitet for LumiraDx Dual-Target SARS-CoV-2 STAR Complete ble vurdert in silico ved å evaluere sekvenser av 

patogener som potensielt finnes i luftveisprøver og/eller med genetiske likheter med målorganismer. En oppsummering av 

organismene vurdert for eksklusivitet er vist i tabell 21. Ingen kryssreaktivitet er spådd basert på in silico-analysen. 
 

Tabell 21. LumiraDx Dual-Target SARS-CoV-2 STAR Complete In Silico-eksklusivitetsorganismer 
Virus Bakterie Eukaryoter 

Adenovirus (type 1) Bordetella pertussis Candida albicans 

Adenovirus (type 5) Chlamydia pneumoniae Humant genom 
Adenovirus (type 7) Corynebacterium diphtheriae  
Cytomegalovirus Escherichia coli 

Enterovirus D68 Haemophilus-influensa 

Epstein-Barr-virus Lactobacillus salivarius 
Humant koronavirus (229E) Legionella pneumophila 

Humant koronavirus (HKU1) Moraxella catarrhalis 

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

Humant metapneumovirus (hMPV) Neisseria gonorrhoeae 

Influensa A (H1N1, H3N2) Neisseria meningitidis 
Influensa B (Victoria, Yamagata) Pneumocystis jirovecii 

Meslinger Pseudomonas aeruginosa 

MERS-koronavirus Staphylococcus aureus 

Kusma Staphylococcus epidermidis 
Parainfluensavirus (type 1) Streptococcus pneumoniae 

Parainfluensavirus (type 2) Streptococcus pyogenes 

Parainfluensavirus (type 3) Streptococcus salivarius 

Parainfluensavirus (type 4a)  
Respiratorisk syncytialt virus (RSV) 

Rhinovirus (type 1A) 

SARS-koronavirus 

10.1.8. Potensielt forstyrrende stoff 

Stoffer som vanligvis finnes i luftveisprøver, stoffer som kan introduseres under prøvetaking og medisiner som vanligvis 

brukes til å behandle lunger, allergier eller astmasymptomer som potensielt kan forstyrre LumiraDx Dual-Target SARS-CoV-2 

STAR Complete ble individuelt evaluert på klinisk relevante konsentrasjoner mot lavtiter (3x LoD) SARS-CoV-2 i negativ klinisk 

matriks på et validert RT-PCR-instrument. En oppsummering av testede stoffer er vist i tabell 22. Ingen inhibering ble 

observert fra noen av stoffene ved de testede konsentrasjonene. 
 

Tabell 22. LumiraDx Dual-Target SARS-CoV-2 STAR Complete-potensielt forstyrrende stoffer 
 

Potensielt forstyrrende stoff Aktiv ingrediens Testkonsentrasjon 
Beklometason Beklometason 0,1 mg/ml 
Budesonid Budesonid 0,1 mg/ml 
Chloraseptic® Maks Fenol (1,5 %), Glyserin (33 %) 5 % (v/v), eller 0,075 % fenol, 1,65 % glyserin 

Hostesaft for forkjølelse og 
influensa 

Acetaminofen (325 mg), 
dekstrometorfan HBr (10 mg), 
Guaifenesin (200 mg), fenylefrin (5 
mg) per 15 ml 

5 % (v/v), eller acetaminofen 1,08 mg/ml, 
dekstrometorfan 0,033 mg/ml, guaifenesin 
0,667 mg/ml, fenylefrin 0,0167 mg/ml 

Deksametason Deksametason 0,1 mg/ml 
Flonase Flutikasonpropionat (50 mcg) 5 % (v/v) 
Flunisolid Flunisolid (0,025 %) 0,1 mg/ml 
Mometasonfuroat Mometasonfuroat 0,1 mg/ml 
Mucin, type I-S (storfe) Renset mucinprotein 0,25 mg/ml 
Mupirocin Mupirocin 0,1 mg/ml 
Nasacort Triamcinolonacetonid (55 mcg) 5 % (v/v) 
Saltvannsnesespray Natriumklorid (0,65 %) 5 % (v/v) eller 0,0325 % NaCl 
Oksymetazolin-nesespray Oksymetazolin HCl (0,05 %) 5 % (v/v) eller 0,0025 % oksymetazolin-HCl 
Fenylefrin-nesespray Fenylefrin HCl (1 %) 5 % (v/v) eller 0,05 % fenylefrin-HCl 
Tobramycin Tobramycin 0,033 mg/ml 

Vicks® VapoCOOLTM (halspastill) Benzokain, mentol 15 mg/ml, 20 mg/ml 
Zanamivir Zanamivir 0,75 mg/ml 
Zicam® (nesegel, homeopatisk 
allergilindring) 

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

Fullblod (menneske) N/A 2,5 % (v/v) 
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10.1.9. Repeterbarhet 

For å vurdere repeterbarheten til LumiraDx Dual-Target SARS-CoV-2 STAR Complete, ble SARS-CoV-2-virus (gjort ikke-

infeksiøst) tilsatt negativ klinisk matriks ved lave og moderate positive konsentrasjoner (2x og 5x LoD) og testet over 6 dager 

av to operatører med to forskjellige reagenspartier med fire replikater per tilstand sammen med negative kontroller på et 

validert RT-PCR-instrument. 100 % av replikatene var i samsvar med det forventede resultatet som demonstrerte 

repeterbarheten til LumiraDx Dual-Target SARS-CoV-2 STAR Complete. Et sammendrag av testbetingelser for repeterbarhet 

er vist i tabell 23. 
 

Tabell 23. LumiraDx Dual-Target SARS-CoV-2 STAR Complete-repeterbarhetsbetingelser 
Tilstand Negative replikater 2x LoD-replikater 5x LoD-replikater 

Dager 6 6 6 
Reagenspartier 2 2 2 

Operatører 2 2 2 

Replikater/tilstand 4 4 4 

Totalt 96 96 96 

10.1.10. Reproduserbarhet 

For å vurdere reproduserbarheten til LumiraDx Dual-Target SARS-CoV-2 STAR Complete, ble SARS-CoV-2-virus (gjort ikke-

infeksiøst) tilsatt negativ klinisk matriks ved lave og moderate positive konsentrasjoner (2x og 5x LoD) og testet over 6 

dager av to operatører på tre forskjellige steder med tre replikater per tilstand sammen med negative kontroller ved bruk 

av et validert RT-PCR-instrument. 100 % av replikatene var i samsvar med det forventede resultatet som demonstrerte 

reproduserbarheten til LumiraDx Dual-Target SARS-CoV-2 STAR Complete. Et sammendrag av 

reproduserbarhetstestbetingelser er vist i Tabell 24. 
 

Tabell 24. LumiraDx Dual-Target SARS-CoV-2 STAR Complete-reproduserbarhetsbetingelser 
Tilstand Negative replikater 2x LoD-replikater 5x LoD-replikater 
Antall steder 3 3 3 

Dager 6 6 6 

Operatører 2 2 2 

Replikater/tilstand 3 3 3 
Totalt 108 108 108 

10.2. Klinisk studie 

For å demonstrere positiv og negativ prosentandel av LumiraDx Dual-Target SARS-CoV-2 STAR Complete sammenlignet med 

en svært sensitiv CE-merket RT-PCR (komparator)-test, ble 378 nasofaryngeale vattpinneprøver tilberedt og testet i en 

blindstudie for begge analysene. Positiv og negativ prosentvis samsvar mellom LumiraDx Dual-Target SARS-CoV-2 STAR 

Complete og komparatortesten er oppsummert i Tabell 25. 
 

Tabell 25. LumiraDx Dual-Target SARS-CoV-2 STAR Complete positiv og negativ prosentavtale 
 Komparator 

Positiv Negativ Totalt 

LumiraDx Dual-Target 

SARS-CoV-2 STAR Complete 

Positiv 167 0 167 

Negativ 4* 207 211 

Totalt 171 207 378 
Prosent overensstemmelse 97,7 % 

(Pos.) 
100 % 
(Neg.) 

 

95 % konfidensintervall 94,1–99,4 % 98,2–100 %  

*Av de fire falske negative prøvene ble alle testet på ytterligere CE-merket RT-PCR-test, en var negativ og tre var positive for 

SARS-CoV-2. 

10.3. Ekvivalensstudier 

10.3.1. Transport middels ekvivalens 

En prøvematriksekvivalensstudie ble utført for å demonstrere ekvivalensen mellom fire transportmedier. Flere 

transportmedier ble tilsatt varmeinaktivert virus ved 1x LoD (minimum 20 replikater) og kjørt på et validert RT-PCR-

instrument. Deteksjon av ≥ 95 % av positive prøver ved 1x LoD og 100 % påvisning av IC i negative prøver uten falske 

positive resultater var nødvendig for å bestemme ekvivalens for hvert av de testede mediene. Et sammendrag av medier 

som er testet og fastslått å være ekvivalente er vist i Tabell 26. 
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Tabell 26. LumiraDx Dual-Target SARS-CoV-2 STAR-medieekvivalens 
Tilsvarende media 
1X PBS, pH 7,4 

Saltløsning (0,85 %) 

Saltløsning (0,90 %) 
Transportmedium* 

*Corning transportmedium eller medium med lignende formulering 

10.3.2. Instrumentekvivalens (96-brønn) 

En instrumentekvivalensstudie ble utført for å bekrefte ekvivalent ytelse mellom tre 96-brønners instrumenter 

sammenlignet med 96-brønns Bio-Rad Opus-instrumentet som de analytiske ytelsesstudiene ble utført på. 20 replikater av 

varmeinaktivert SARS-CoV-2-virus ble testet i negativ prøvematriks for å verifisere LoD for hvert instrument. Alle testede 

instrumenter viste ≥95 % deteksjon ved LoD og 0 % deteksjon av negative prøver med LumiraDx Dual-Target SARS-CoV-2 

STAR Complete. En oppsummering av tilsvarende instrumenter er vist i Tabell 27. 
 

Tabell 27. LumiraDx Dual-Target SARS-CoV-2 STAR 96-brønns instrumentekvivalens 
Instrument Produsent 
CFX Opus Bio-Rad 

QuantStudio5 (96-brønn) Applied Biosystems 

QuantStudio 7 Flex (96-brønn) Applied Biosystems 

qTOWER3 (96-brønn) Analytik Jena 

11. Kontaktinformasjon, bestilling og produktstøtte 

For bestilling, kontakt LumiraDx på: 
Nettsted: www.LumiraDx.com. 
E-post (US): CustomerServices.US@LumiraDx.com. 
E-post (internasjonalt): CustomerServices@LumiraDx.com. 

 

For produktinformasjon, kontakt LumiraDx på: 
E-post: . CustomerServices.US@LumiraDx.comInkluder «LumiraDx Dual-Target SARS-CoV-2 STAR Complete» i emnefeltet. 
Telefon: 1-888-586-4721. 

 

For teknisk støtte, kontakt LumiraDx på: 

E-post: TechnicalServices@LumiraDx.com. Inkluder «LumiraDx Dual-Target SARS-CoV-2 STAR Complete» i emnefeltet. 
 

For returregler, kontakt LumiraDx på: 
Hvis det er et problem med LumiraDx Dual-Target SARS-CoV-2 STAR Complete, kan du bli bedt om å returnere varen. Før du 
returnerer tester, må du få et returautorisasjonsnummer fra LumiraDx-kundeservice (CustomerServices.US@LumiraDx.com). Dette 
returautorisasjonsnummeret må stå på forsendelseskartongen for retur. For ordinær retur etter kjøp må du kontakte LumiraDx 
kundeservice for vilkår og betingelser. 

 
Åndsverk 
LumiraDx-testen og all medfølgende LumiraDx-dokumentasjon (‘Produkter’) er beskyttet av loven. Opphavsretten for LumiraDx-
produktene forblir hos LumiraDx. Detaljer om relevant intellektuell eiendom angående produktene våre finnes på 
LumiraDx.com/IP. 

 

Juridiske merknader 
Copyright © 2022 LumiraDx og tilknyttede selskaper. Alle rettigheter forbeholdt. LumiraDx- og LumiraDx Flame-logoen er 
beskyttede varemerker som tilhører LumiraDx International LTD. Fullstendige opplysninger om disse og andre registreringer av 
LumiraDx finnes på LumiraDx.com/IP. Alle andre varemerker tilhører sine respektive eiere. 

  

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


20 
BRUKSANVISNINGER | SD-COM-ART-00323 Rev. 2| SEPTEMBER 2022 

Begrenset garanti 
LumiraDx Dual-Target SARS-CoV-2 RNA STAR Complete – I henhold til holdbarhet. 
Reagenser må oppbevares i henhold til de nødvendige oppbevaringsforholdene som er trykt i denne bruksanvisningen, og de kan 
kun brukes frem til utløpsdatoen som er trykt på esken til settet. For den gjeldende garantiperioden garanterer LumiraDx at hvert 
produkt skal være (i) av god kvalitet og fri for materialfeil, (ii) fungere i samsvar med materialspesifikasjonene som er referert til i 
produktvedlegget, og (iii) godkjent av korrekte offentlige etater som kreves for salg av produkter for deres tiltenkte bruk (“den 
begrensede garantien”). Hvis produktet ikke oppfyller kravene i den begrensede garantien, skal LumiraDx, som kundens eneste 
rettsmiddel, enten reparere eller erstatte, etter LumiraDx’ skjønn. Bortsett fra den begrensede garantien som er angitt i dette 
avsnittet, fraskriver LumiraDx seg enhver garanti, uttrykt eller underforstått, inkludert, men ikke begrenset til, enhver garanti for 
salgbarhet, egnethet for et bestemt formål og ikke-krenkelse angående produktet. LumiraDx’ maksimale ansvar overfor ethvert 
kundekrav skal ikke overstige netto produktprisen betalt av kunden. Ingen av partene skal være ansvarlige overfor den andre parten 
for spesielle, tilfeldige eller følgeskader, inkludert, uten begrensning, tap av virksomhet, fortjeneste, data eller inntekt, selv om en 
part mottar varsel på forhånd om at slike skader kan oppstå. Den begrensede garantien ovenfor skal ikke gjelde dersom kunden har 
utsatt LumiraDx Dual-Target SARS-CoV-2 STAR Complete-settet for fysisk misbruk, misbruk, unormal bruk, bruk som ikke er i samsvar 
med LumiraDx-bruksanvisningen, svindel, tukling, unormal fysisk belastning, uaktsomhet eller ulykker. Ethvert garantikrav fra 
kunden i henhold til den begrensede garantien skal fremsettes skriftlig innen den gjeldende begrensede garantiperioden. 
 

12. Ordliste over symboler 
 

 

 

 
Temperaturbegrensning 

 

 

Utløpsdato – datoen som den 
uåpnede reagensen ikke kan brukes 
etter. 

 

 

 

In vitro-diagnostisk medisinsk utstyr 

 n 

 

Inneholder tilstrekkelig reagens for 

‘n’ reaksjoner 

 

 

 

Katalogreferansenummer 

 

 

Se  www.lumiradx.comfor 
elektronisk versjon av 
bruksanvisningen. 

 

 

 
Partinummer/batchkode 

 

 

 
Produsent 

 
 

 

Negativt kontrollmedium 

 

 

 

CE-merke for samsvar 

 
 

 

Positivt kontrollmedium 

 

 

 
Autorisert representant i Det 
europeiske fellesskap 

 

 

 

 
Ukontaminert resirkulert 
innholdsemballasje, settboks, 
bruksanvisning er resirkulerbart hvis det 
kan samles opp, separeres eller på 
annen måte gjenvinnes fra 
avfallsstrømmen gjennom et etablert 
resirkuleringsprogram. 

 

 

 

 
 
 

Europeisk importør 

 
 

 

 
LumiraDx UK Ltd. Unit 50, Yorkshire Way Doncaster DN3 3FT, UK 
Firmanummer 09206123 

 

 LumiraDx AB Västra Vägen 5A 16961 Solna, Sverige 

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

Laget i USA LumiraDx 6650 Nancy Ridge Drive, San Diego, CA 92121, USA 

http://www.lumiradx.com/
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13. Vedlegg A: Detaljerte instruksjoner for instrumentoppsett (96-brønnsformat) 
Dette vedlegget er ment å hjelpe brukeren med programmering av instrumenter for bruk med LumiraDx Dual-Target SARS-CoV-

2 STAR Complete. 

13a. Instrumentoppsett for Applied BiosystemsTM QuantStudio 5 (96-brønnsformat) 
Se Brukerhåndbok delnummer MAN0010407 for ytterligere informasjon. Instrumentprogrammeringsinstruksjonene er beregnet 

for oppsett av en hel 96-brønnplate. 

 13a.1 Programmeringsinstruksjoner for PC/Bærbar datamaskin-tilkoblet instrument 

Det anbefales å konfigurere instrumentet opptil trinn 12 før du tilbereder reagensblandingen som definert i del 8.3 

qSTAR-reagenstilberedning og plateoppsett. 96-brønnplaten bør nylig være sentrifugert for å sikre at alle 

reagenser er på bunnen av platen og holdes på en kald blokk. Bruk kun 96-brønnplater og tetninger som er 

kompatible med instrumentprodusenten. 

MERK: Hvis instrumentets berøringsskjerm er i hvilemodus (mørk skjerm), trykker du på skjermen hvor som helst for 
å aktivere instrumentet. Dvalemodus senker temperaturen på det oppvarmede dekselet. Det er viktig at det 
oppvarmede dekselet går på tomgang ved 105 °C før du legger inn en plate. 

1. Start ‘QuantStudio Design & Analysis’-skrivebordsprogramvare (versjon v1.5.1) 

2. Velg ‘Lag nytt eksperiment’. Et vindu åpnes med ‘Egenskaper’-fanen valgt. 

3. Skriv inn ‘Eksperimentegenskaper’ som følger: 
a. Gi eksperimentet navnet “Dual-Target SARS-CoV-2 STAR Complete Template” 

b. Sett ‘Instrument type’ til ‘QuantStudio 5 System’ 

c. Sett ‘Block type’ til ‘96-Well 0.2mL Block’ 

d. Sett ‘Experiment type’ til ‘Standard Curve’ 

e. Sett ‘Chemistry’ til ‘Other’ 

f. Sett ‘Run mode’ til ‘Standard’ 

4. Fortsett til ‘Method’-fanen. 

a. Klikk på ‘Action’ 

b. Velg ‘Optical filter settings’ fra rullegardinmenyen. 

c. I ‘PCR Filter’-tabellen fjerner du avmerkingen for alle filterkombinasjoner bortsett fra følgende: 

• x1(470±15), m1(520±15) FAM 

• x4(580±10), m4(623±14) ROX 

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

d. Klikk på ‘Close’ for å gå tilbake til ‘Metode’-fanen. 

e. Sett ‘Volum’ til ‘60 µl’. 
5. I ’Hold Stage’-delen endrer du ’Step 1’-innstillingene som følger: 

a. Sett ramperate til ‘2 °C/s’ 

b. Sett temp. til ‘30°C’ 

c. Sett tiden til ‘01:00’ 

6. I ‘Hold Stage’-delen endrer du ‘Step 2’-innstillingene som følger: 

d. Sett ramperate til ‘2 °C/s’ 

e. Sett temp. til ‘51°C’ 

f. Sett tiden til ‘03:00’ 

7. I delen ‘PCR Stage’ endrer du ‘Step 1’-innstillingene som følger: 

a. Sett ramperate til ‘2 °C/s’ 

b. Sett temp. til ‘51°C’ 

c. Sett tiden til ‘00:25’ 

d. Still inn datainnsamlingen for dette trinnet ved å sørge for at kameraikonet er aktivt (ikke 

nedtonet) 

8. I delen ‘PCR Stage’ endrer du ‘Step 2’-innstillinger som følger: 

a. Sett ramperate til ‘2 °C/s’ 

b. Sett temp. til ‘61°C’ 

c. Sett tiden til ‘00:01’ 

9. Nederst i ‘PCR Stage’-delen, sett ‘Cycles’ til ‘20’. 

10. Fortsett til ‘Plate’-fanen. 

a. Endre ‘Passive Reference’ til ‘None’ i ‘Plate Attributes’-vinduet. 

b. Velg alle brønnene fra platelayouten. 

11. Fortsett til ‘Advanced Setup’-fanen for å sette opp målene og kontrollene. 
COVID-mål 1 

a. Under ‘Targets’-delen, gi ‘Target 1’ det nye navnet ‘COVID Target 1’. 

b. Endre standardfargen til blå. 

c. Velg ‘FAM’ som ‘Reporter’ (‘Quencher’-en legges automatisk inn som ‘NFQ-MGB’). 
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d. Merk av for den tomme ruten til venstre for den fargede ruten for å bruke den på brønnene. 
COVID-mål 2 

a. ‘Add’ et andre mål og gi ‘COVID Target 2’ nytt navn. 

b. Endre standardfargen til lilla 

c. Velg ‘Mustang Purple’ som ‘Reporter’ (‘Quencher’ legges automatisk inn som ‘NFQ- MGB’) 

d. Merk av for den tomme ruten til venstre for den fargede ruten for å bruke den på brønnene. 
Intern kontroll 

a. ‘Add’ et tredje mål og gi det nye navnet ‘IC’ 

b. Endre standardfargen til rød 

c. Velg ‘ROX’ som ‘Reporter’ (‘Quencher’ legges automatisk inn som ‘NFQ-MGB’) 

d. Merk av for den tomme ruten til venstre for den fargede ruten for å bruke den på brønnene. 

Valgfri: Under ‘Samples’-delen kan ‘Sample Name’ legges til individuelt eller limes inn i 96-brønnplatelayouten fra 
en Excel-fil. 

12. Fortsett til ‘Run’-fanen. 

a. Lagre eksperimentet som en mal for påfølgende kjøringer ved å klikke på ‘Save’-nedoverpilen og velge 
‘Save As’-alternativet. 

b. Gi malen navnet “Dual-Target SARS-CoV-2 STAR Complete CE Template” og klikk på ‘Save’. 

13. Legg platen på følgende måte: 

a. Trykk på ‘eject’-ikonet på QuantStudio 5-instrumentets berøringsskjerm øverst til høyre på -vinduet. 

b. Plasser prøveplaten på amplifiseringsblokken. Sørg for å innrette A1 på 96-brønnplaten med den 

definerte A1-posisjonen på instrumentskuffen. 

c. Trykk på ‘eject’-ikonet på instrumentets berøringsskjerm for å lukke skuffen. 

14. Gå tilbake til skrivebordsprogramvarens ‘Run’-fane og klikk på ‘START RUN’-knappen. Når instrumentet er 

koblet til, vil instrumentets serienummer vises i en rullegardinmeny under ‘START RUN’-knappen. 

15. Velg instrumentets serienummer for å starte kjøringen. 

16. Endre ‘File Name’ til “LumiraDx Dual-Target SARS-CoV-2 STAR Complete [YYMMDD_Plate#]” og klikk på ‘Save’. 

17. Etter kjøringen indikerer instrumentets berøringsskjerm når kjøringen er ‘Complete’. Lukk kjøreskjermen 

ved å trykke på ‘Done’. 

18. Fjern platen og kast platen i en forseglbar avfallspose eller beholder. 

MERK: Brønner som inneholder PCM så vel som de som var positive for et mål, vil inneholde høye nivåer av 

amplikon som kan forårsake falske positive resultater i fremtidige tester hvis de slippes inn i 

laboratoriemiljøet. Fjern aldri den optiske forseglingen fra platen etter amplifisering. 

13a.2 Analyseinstruksjoner 

1. Endre analyseinnstillingene ved å bruke ‘Results’-fanen i ‘QuantStudio Design & Analysis’-skrivebordsprogramvaren 
(versjon v1.5.1). 

2. Velg de ønskede brønnene for analyse i plateoppsettet, og klikk deretter på øyesymbolet over ‘Amplification Plot’ 
for å konfigurere plottet som følger: 

a. Sett ‘Plot Type’ til ‘ΔRn vs Cycle’ 

b. Sett ‘Graph Type’ til ‘Log’ 

c. Sett ‘Plot Color’ til ‘Target’ 

d. Klikk ut av vinduet for å godta endringer (alt annet innhold forblir uendret) 

3. Klikk på ‘Gear’-ikonet til høyre for ‘Analyze’-knappen øverst til venstre i programvaren for å åpne vinduet 

‘Analysis Settings’. 

COVID-mål 1 

a. I fanen ‘Ct settings’ fjerner du merkingen for ‘Default settings’-ruten under delen ‘Ct settings for COVID 
Target 1’. 

b. Fjern avmerkingen for ‘Automatic Threshold’-ruten 

c. Fjern avmerkingen for ‘Automatic Baseline’-ruten 

d. Skriv inn “100,000” for ‘Threshold’ 

e. Sett ‘Baseline Start Cycle’ til ‘1’ 

f. Sett ‘End Cycle’ til ‘2’ 

g. Klikk på ‘Apply’ 
COVID-mål 2 

a. I fanen ‘Ct settings’ fjerner du avmerkingen for ruten ‘Default settings’ under delen ‘Ct settings 

for COVID Target 2’. 

b. Fjern avmerkingen for ‘Automatic Threshold’-ruten 

c. Fjern avmerkingen for ‘Automatic Baseline’-ruten 

d. Skriv inn “100,000” for ‘Threshold’ 

e. Sett ‘Baseline Start Cycle’ til ‘1’ 

f. Sett ‘End Cycle’ til ‘2’ 

g. Klikk på ‘Apply’ 
Intern kontroll 

a. Velg ‘IC’-linjen 
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b. Fjern avmerkingen for ruten ‘Default settings’ 

c. Fjern avmerkingen for ‘Automatic Threshold’-ruten 

d. Fjern avmerkingen for ruten ‘Automatic Baseline’. 

e. Skriv inn “100,000” for ‘Threshold’ 

f. Sett ‘Baseline Start Cycle’ til ‘1’ 

g. Sett ‘End Cycle’ til ‘2’. 

h. Klikk på ‘Apply’. 

4. Fortsett til ‘Export’’-fanen for å definere ‘File Name’ for den eksporterte filen (“Dual-Target SARS-CoV-2 STAR 
Complete [YYMMDD_Plate#]”). 

5. Definer ‘File name’ 

a. Velg ‘File Type’ (standard er QuantStudio som en .xlsx-fil) 

b. Velg ‘Location’ for å eksportere filen 

c. Velg ‘Content’ som skal eksporteres (‘Results’-ruten må merkes av for Ct-verdier). 

d. Klikk på ‘Customize’ for å fortsette til det som skal eksporteres innenfor hvert innholdselement. 

6. Gå til fanen 'Results' 

a. Velg ‘All Fields’-ruten for å fjerne avmerkingen for alt innhold 
b. Merk av i rutene for følgende innhold: 

• ‘Well’ 

•  ‘Well Position’ 

• ‘Sample Name’ 

• ‘Target Name’ 

• ‘Reporter’ 

• ‘CT’ 

• 'Ct Threshold' 

• 'Baseline Start' 

• 'Baseline End' 

c. Klikk på ‘Close’ for å gå tilbake til ‘Export’-faneskjermen. 

7. Klikk på ‘Save’ for å lagre de endrede innstillingene. 

8. Klikk på ‘Export’-knappen for å generere eksportdatafilen. Den eksporterte filen vil inkludere ‘Results’-delen som 
inneholder Ct-prøveverdiene. 

9. Lukk programvaren. 

 

13b. Instrumentoppsett for Applied Biosystems QuantStudio 7 Flex (96-brønnsformat) 
Se User Manual Part Number 4489821 for ytterligere informasjon. Instrumentprogrammeringsinstruksjonene er beregnet for 

oppsett av en hel 96-brønnplate. 

13b.1 Programmeringsinstruksjoner for PC/Bærbar datamaskin-tilkoblet instrument 

Det anbefales å konfigurere instrumentet opptil trinn 18 før du tilbereder reagensblandingen som definert i del 8.3 

qSTAR-reagenstilberedning og plateoppsett. 96-brønnplaten bør nylig være sentrifugert for å sikre at alle reagenser er 

på bunnen av platen og holdes på en kald blokk. Bruk kun 96-brønnplater og tetninger som er kompatible med 

instrumentprodusenten. 

MERK: Hvis instrumentets berøringsskjerm er i hvilemodus (mørk skjerm), trykker du på skjermen hvor som helst for å 
aktivere instrumentet. Dvalemodus senker temperaturen på det oppvarmede dekselet. Det er viktig at det oppvarmede 
dekselet går på tomgang ved 105 °C før du legger inn en plate. 

1. Start ‘QuantStudio Real-Time PCR Software’-skrivebordsprogramvaren (versjon v1.3). 

2. På verktøylinjen velger du ‘Tools’ og deretter ‘Preferences’ for å åpne ‘Defaults’-fanen 

3. Bekreft at ‘Instrument Type:’ er satt til ‘QuantStudioTM 7 Flex System’ 
4. Bekreft at ‘Block Type:’ er satt til ’96-Well Block (0.2mL)’ 

5. Bekreft at ‘Decimal Places to Show:’ er satt til ‘3’. 

6. Klikk i ruten ved siden av ‘Show optical filters for run method’ og klikk på ‘OK’. 

7. Velg ‘Lag nytt eksperiment’. Et vindu åpnes med ‘Egenskaper’-fanen valgt. 

8. Skriv inn ‘Eksperimentegenskaper’ som følger: 

a. Gi eksperimentet navnet “Dual-Target SARS-CoV-2 STAR Complete Template” 

b. Sett ‘Instrument type’ til ‘QuantStudioTM 7 Flex System’ 

c. Sett ‘Block type’ til ‘96-Well (0.2mL) Block’ 

d. Sett ‘Experiment type’ til ‘Standard Curve’ 

e. Angi reagenser som brukes til å påvise målsekvenser som ‘Other’ 

f. Sett egenskapene for instrumentkjøringen som ‘Standard’ 

9. Fortsett til ‘Define’-fanen under 'Targets'-delen. 
COVID-mål 1 
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a. Under ‘Targets’-delen, gi ‘Target 1’ det nye navnet "COVID Target 1" 

b. Velg 'FAM’ som reporter 

c. Endre ‘color’ til blå 

d. Bekreft at ’Quencher’ automatisk angis som ‘NFQ-MGB’. 
COVID-mål 2 

a.  ‘Add’ et annet mål ved å klikke på 'New' (like over 'Target Name') og endre navn til ‘COVID Target 2’ 

b. Velg 'Cy5' or 'Mustang Purple' som reporter 

c. Endre standardfargen til lilla 

e. Bekreft at ‘Quencher’ automatisk angis som ‘NFQ-MGB’. 
Intern kontroll 

a. ‘Add’ et tredje mål og gi det nye navnet ‘IC’ 

b. Velg ‘ROX’ som reporter 

c. Endre standardfargen til rød 

d. Bekreft at ’Quencher’ automatisk angis som ‘NFQ-MGB’. 
          Passivt referansefargestoff: 

a. Bruk rullegardinmenyen i ‘Passive Reference’-delen for å endre den passive referansefargingen til 

'None' 

Valgfri: 

a. Under ‘Samples’-delen kan ‘Sample Name’ legges til individuelt. 

10. Fortsett til ‘Assign’-fanen. 

a. Velg alle brønner fra platelayouten ved å klikke i ruten mellom ‘A’ og ‘1’. 

b. Til venstre på skjermen i ‘Targets’-delen, merk av i rutene ved siden av ‘COVID Target 1’, 'COVID 

Target 2' og ‘IC’ for å bruke disse målene på brønnene. 

c. Hvis ‘Samples’ er definert for hver brønn, velg individuelle brønner og merk av i ruten ved siden av det 
aktuelle ‘Name’ i ‘Samples’-delen. 

11. Fortsett til ‘Run Method’-fanen. 

a. Under ‘Run Method’-delen definerer du ‘Reaction Volume per Well’ til “60” (µl). 

12. Endre ‘Hold Stage’ ‘Step 1’-innstillingene som følger: 

a. Sett ramperaten til ‘1.946 °C/s’ 

b. Sett temp. til ‘30.0 °C’ 

c. Sett tiden til ‘01:00’. 

13. Endre ‘Hold Stage’ ‘Step 2’-innstillingene som følger: 

a. Sett ramperaten til ‘1.946 °C/s’ 

b. Sett temperaturen til ‘51.0 °C’ 

c. Sett tiden til ‘03:00’. 

14. Endre ‘Step 1’ i ‘PCR Stage’ som følger: 

a. Sett ramperaten (midten) til ‘1.645°C/s’ 

b. Sett temperaturen (øverst i midten) til ‘52 °C’ 

c. Sett tiden (nederst i midten) til ‘00:25’. 

15. Endre ‘Step 2’ i ‘PCR Stage’ som følger: 

a. Sett ramperaten (venstre) til ‘1.946 °C/s’ 

b. Sett temp. (øverst til høyre) til ’61 °C’ 

c. Sett tiden (nederst til høyre) til ‘00:01’ 

16. ‘Step 1’ i ‘PCR Stage’ er datainnsamlingstrinnet. På toppen av ‘PCR Stage’, sett ‘Number of Cycles’ til ‘20’. 

17. Nær toppen av vinduet ved siden av ‘Graphical View’-fanen velger du ‘Optical Filters’. Rett nedenfor i ‘PCR 

Filter’-delen, fjern avmerkingen for alle ‘Emission Filter’-kombinasjoner bortsett fra følgende: 

• x1(470±15), m1(520±15) FAM 

• x4(580±10), m4(623±14) ROX 

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

18. Lagre eksperimentet som en mal for påfølgende kjøringer som følger: 

a. Klikk på ‘Save’-rullegardinmenyen og velg ‘Save As Template’. 

b. Gi malen navnet “Dual-Target SARS-CoV-2 STAR Complete Template” og klikk på ‘Save’. Eksperimentet må 
lagres på nytt for å koble til instrumentet. 

c. Klikk på rullegardinmenyen ved siden av ‘Save’ og velg ‘Save As’. 

d. Lagre ‘File Name’ som “LumiraDx Dual-Target SARS-CoV-2 STAR Complete [YYMMDD_Plate#]” og 

klikk på ‘Save’. 

19. Legg platen på følgende måte: 

a. Trykk på det røde ‘Arrow’-ikonet på berøringsskjermen til QuantStudio 7 Flex-instrumentet nederst til 
høyre i vinduet. 

b. Plasser prøveplaten på amplifiseringsblokken som automatisk kommer ut. Sørg for å innrette 

A1 på 96-brønnplaten med den definerte A1-posisjonen på instrumentskuffen. 

c. Trykk på det røde ‘Arrow’-ikonet på berøringsskjermen til instrumentet for å lukke skuffen. 

20. Start kjøringen slik: 
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a. Gå tilbake til skrivebordsprogramvarens ‘Run’-fane og klikk på ‘START RUN’-knappen. 

Instrumentnummeret vil vises i en rullegardinmeny under ‘START RUN’-knappen. 

b. Velg instrumentets serienummer for å starte kjøringen. 

c. Et popup-vindu kan vises som indikerer at ramperaten i trinn 1 og 2 er over maksimum. 

Velg ‘Yes’ for å fortsette. 

21. Etter kjøringen indikerer instrumentets berøringsskjerm når kjøringen er ‘Complete’. Fjern platen og kast platen 

i en forseglbar avfallspose eller beholder. 

MERK: Brønner som inneholder PCM så vel som de som var positive for et mål, vil inneholde høye nivåer av 

amplikon som kan forårsake falske positive resultater i fremtidige tester hvis de slippes inn i 

laboratoriemiljøet. Fjern aldri den optiske forseglingen fra platen etter amplifisering. 

13b.2 Analyseinstruksjoner 

1. Endre analyseinnstillingene ved å bruke ‘Analysis’ ‘Amplification Plot’-fanen i ‘QuantStudio Real-Time PCR 

Software’ -skrivebordsprogramvaren (versjon v1.3). 

2. Velg ønskede brønner for analyse i ‘Plate Layout’ 

3. Konfigurer ’Amplification Plot’-vinduet til venstre som følger: 

a. Sett ‘Plot Type’ til ‘∆Rn vs Cycle’ 

b. Sett ‘Graph Type’ til ‘Log’ 

c. Sett ‘Plot Color’ til ‘Target’ 

4. Øverst til høyre i programvaren til høyre for ‘Analyzer’-knappen klikker du på ‘Analysis Settings’ for å åpne 

‘Analysis Settings’-vinduet. 

COVID-mål 1 

a. I ‘Ct settings’-fanen i vinduet nederst til høyre for ‘CT Settings for COVID Target 1’, fjerner du 

avmerkingen i ‘CT Settings to Use’-ruten ved siden av ‘Default Settings’. (Dette vil veksle mellom 

‘Automatic Threshold’- og ‘Automatic Baseline’-rutene som skal merkes av). 

b. Fjern avmerkingen i ruten til venstre for ‘Automatic Threshold’ 

c. Fjern avmerkingen i ruten til venstre for ‘Automatic Baseline’ 

d. Definer ‘Threshold’ som “500,000” 

e. Sett ‘Baseline Start Cycle’ til ‘1’ 

f. Sett ‘End Cycle’ til ‘2’. 
COVID-mål 2 

a. I ‘Ct settings’-fanen i vinduet nederst til høyre for ‘CT Settings for COVID Target 2’, fjerner du 

avmerkingen i ‘CT Settings to Use’-ruten ved siden av ‘Default Settings’. (Dette vil veksle mellom 

‘Automatic Threshold’- og ‘Automatic Baseline’-rutene som skal merkes av). 

b. Fjern avmerkingen i ruten til venstre for ‘Automatic Threshold’ 

c. Fjern avmerkingen i ruten til venstre for ‘Automatic Baseline’ 

d. Definer ‘Threshold’ som “250,000” 

e. Sett ‘Baseline Start Cycle’ til ‘1’ 

f. Sett ‘End Cycle’ til ‘2’. 
Intern kontroll 

a. I ‘Select a Target'-vinduet (nederst til venstre), velg 'IC' 

b. I ‘CT Settings for IC’ fjerner du avmerkingen for ’Default settings’ 

c. I ’CT Settings for IC’ fjerner du avmerkingen for ‘Automatic Threshold’ 

d. I ‘CT Settings for IC’ fjerner du avmerkingen for ‘Automatic Baseline’. 

e. Definer ‘Threshold’ som “500,000” 

f. Sett ‘Baseline Start Cycle’ til ‘1’ 

g. Sett ‘End Cycle’ til ‘2’. 

h. På bunnen av vinduet velger du ‘Apply Analysis Settings’ for å gå ut av ‘Analysis Settings’-

popup-vinduet. 

5. Til venstre på skjermen, fortsett til ‘Export’-fanen: 

a. Definer ‘Export File Name’ som “Dual-Target SARS-CoV-2 STAR Complete [YYMMDD_Plate#]” 
b. Velg ‘File Type’ (standard er QuantStudio som en .xls-fil) 

c. Velg ‘Export File Location’ for å eksportere filen 

d. Velg de ønskede fanene under ‘Export File Location’ for å finne ut hva som skal eksporteres. 

Merk: Det må avmerkes i ruten ved siden av ‘Results’-fanen for å eksportere CT-verdier. 

6. Velg følgende i fanen ‘Results’: 

a. ‘Well’ 

b. ‘Well Position’ 

c. ‘Sample Name’ 

d. ‘Target Name’ 

e. ‘Reporter’ 



26 
BRUKSANVISNINGER | SD-COM-ART-00323 Rev. 2| SEPTEMBER 2022 

f. ‘Quencher’ 

g. ‘CT’ 

h. 'Ct Threshold' 

i. 'Baseline Start' 

j. 'Baseline End' 

k. Klikk på ‘Start Export’ nederst på skjermen for å generere eksportdatafilen. (Den eksporterte filen vil 
inkludere en ‘Results’-del som inneholder Ct-prøveverdiene). 

7. Klikk på ‘Save’ for å lagre de endrede innstillingene. 

8. Lukk programvaren. 

 

13c. Instrumentoppsett for Bio-Rad CFX OPUS (96-brønnsformat) 
Se User Manual Part Number 10000119983 for ytterligere informasjon. Instrumentprogrammeringsinstruksjonene er beregnet for 

oppsett av en hel 96-brønnplate. 

13c.1 Programmeringsinstruksjoner for PC/Bærbar datamaskin-tilkoblet instrument 

Det anbefales å konfigurere instrumentet opptil trinn 18 før du tilbereder reagensblandingen som definert i del 8.3 

qSTAR-reagenstilberedning og plateoppsett. 96-brønnplaten bør nylig være sentrifugert for å sikre at alle reagenser er 

på bunnen av platen og holdes på en kald blokk. Bruk kun 96-brønnplater og tetninger som er kompatible med 

instrumentprodusenten. 

1. Start ‘Bio-Rad CFX MaestroTM‘-programvaren (versjon v2.2). I ‘Startup Wizard’ popup-vinduet, velg ‘User-defined’ som 
kjøretypen. 

2. I ‘Run Setup’-pop-up-vinduet velger du ‘Edit Selected…’ til høyre i vinduet under ‘Protocol’-fanen for å 

starte oppsettet. 

3. ‘Protocol Editor’-popup-vinduet åpnes. Sett ‘Sample Volume' til “0” µl (prøvevolumet bør ikke settes høyere enn dette). 

4. Still inn lokkets temperatur som følger: 

a. Klikk på ‘Settings’ fra toppmenyen, deretter ‘Lid Settings…’ fra rullegardinmenyen. 

b. Endre ‘User defined’ temperatur til ‘70’. 

c. Klikk på ‘OK’ 

5. Klikk på ‘Insert Step’ for å legge til totalt fem trinn til protokollen. 

6. Rediger trinn ‘1’ til og med ‘5’ som følger: 

a. Sett trinn ‘1’ temp. til ‘45,0’ C 

b. Sett ‘1’-tiden til ’0:00’ (dette setter tiden til ‘Forever’) 

c. Sett trinn ‘2’ temp. til ‘49,5’ C, sett trinn ‘2’ tid til ‘3:00’ 

d. Sett trinn ‘3’ temp. til ‘49,0’ C, sett ‘3’ tid til ‘0:12’ og ‘Add Plate Read’ ved å klikke på ikonettil venstre. 

e. Sett trinn ‘4’ temp. til ‘67,5’ C, sett ‘4’ tid til ‘0:01’ 

f. Sett trinn ‘5 GO TO’ til ‘3’ og ‘26’ x (dette definerer at trinn 3 til trinn 4 vil bli gjentatttotalt 25 ganger). 

g. Velg ‘OK’ og velg deretter ‘Yes’ for å lagre endringene i protokollfilen. 

h. Definer ‘File name’ som “Dual-Target SARS-CoV-2 STAR Complete Template.prcl” i den aktuelle 

filbanen og velg ‘Save’. 

7. Fortsett til ‘Plate’-fanen ved å velge ‘Next’-knappen nederst til høyre i ‘Protocol Editor’-vinduet. 

8. Velg ‘Edit Selected…’ til høyre i vinduet. 

9. Velg hele platen ved å velge den grå ruten mellom posisjon ‘A’ og ‘1’ på platen. 

10. Sørg for at ‘Scan Mode’ er satt til ‘All Channels’ ved hjelp av rullegardinmenyen. 

11. Sett opp fluoroforene ved å klikke på ‘Select Fluorophores…’ helt øverst til høyre i vinduet. 

a. Sørg for at de eneste fluoroforene som er valgt er ‘FAM’, ‘ROX’ og 'Cy5'. 

b. Endre ‘Color’ for ‘FAM’ til blå. 

c. Endre ‘Color’ for ‘ROX’ til rød. 

d. Endre ‘Color’ for ‘Cy5’ til lilla. 

e. Velg ‘OK’ for å gå ut av popup-vinduet. 

12. For å definere mål, velg ‘Experiment Settings…’ nederst til høyre i vinduet for å åpne popup-vinduet 

‘Experiment Settings…’ og gjør følgende som følger: 

a. Under ‘Targets’-fanen legger du til et nytt mål ved å definere ‘New’ som “COVID Target 1” og velge 

‘Add’. 

b. Legg til et andre mål og definer ‘New’ som “COVID Target 2” og velg deretter ‘Add’. 

c. Legg til et tredje mål og definer ‘New’ som “IC” og velg deretter ‘Add’. 

d. Under ‘Exclude the following sample types from Gene Expression analysis’’ nederst i popup-vinduet, 

fjern merkingen for alle avmerkingsrutene og velg ‘OK’ for å lukke popup-vinduet. 

e. Velg hele platen igjen ved å velge den grå ruten mellom posisjon ‘A’ og ‘1’ på platen, og sørg for at 
avmerkingsboksene til venstre for ‘Load’-delen er merket av for både ‘FAM’, 'ROX' og ‘Cy5’. 

f. Bruk rullegardinmenyen under ‘Target Name’ til å definere ‘Target Name’ for ‘FAM’ som ‘COVID Target 1’ 

g. Definer ‘Target Name’ for ‘Cy5’ som ‘COVID Target 2’. 
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h. Definer ‘Target Name’ for ‘ROX’ som ‘IC’. 

13. Velg platetype som følger: 

a. Klikk på ‘Settings’ fra ‘Plate Editor’-menylinjen 

b. Velg ‘Plate Type’ fra rullegardinlisten. 

c. Velg ‘BR White’ fra rullegardinunderlisten. 

d. Velg ‘OK’ og lagre endringene ved å klikke ‘Yes’. 

14. Definer ‘File name’ som “Dual-Target SARS-CoV-2 STAR Complete Template.pltd” i den aktuelle filbanen og velg 

‘Save’ for å lagre platefilen. 

15. ‘Plate Editor’-popup-vinduet lukkes og den nye platen vil bli lastet inn i ‘Plate’-fanen i ‘Run Setup’-vinduet. Fortsett 

til ‘Start Run’-fanen ved å velge ‘Next >>’ nederst til høyre i vinduet. 

16. På 'Start Run'-fanen, klikk på 'Start Run' 

17. Lagre eksperimentet ved å definere ‘File name’ som “Dual-Target SARS-CoV-2 STAR Complete 
[YYMMDD_Plate#].pcrd” i den hensiktsmessige filbanen og velg deretter ‘Save’. Kjøringen vil begynne å 
initialisere og lokket vil begynne å forvarmes. 

MERK: Kjøringen vil forbli satt på pause på trinn 1 til man klikker på ‘Skip Step’-knappen. Når prøveplaten er klar og 
lokket, hvis det er forvarmet, fortsett til neste trinn for å legge prøveplaten til amplifiseringsblokken og starte 
kjøringen. 

18. Gjør følgende for å laste platen: 

a. Nederst til venstre på skjermen velger du ‘Open Lid’. Et popup-vindu kan vises som indikerer at 

kjøringen vil settes på pause for å åpne lokket. 

b. Klikk ‘OK’ for å fortsette. Lokket åpnes automatisk. 

c. Plasser prøveplaten på amplifiseringsblokken 

d. Velg ‘Close Lid’ for å lukke lokket. 

e. Når lokket har lukket seg vil ‘Skip Step’-knappen bli tilgjengelig. 

f. Velg ‘Skip Step’ for å starte kjøringen. 

19. Når kjøringen er ferdig, vil instrumentet bli inaktivt og ‘Data Analysis’-vinduet vil dukke opp. 

20. Se ‘Bio-Rad CFX Maestro' Software (versjon v2.2) og velg ‘Open Lid’. Lokket åpnes automatisk. 

21. Fjern platen og kast platen i en forseglbar avfallspose eller beholder. Velg ‘Close Lid’ for å lukke lokket. 

 
MERK: Brønner som inneholder PCM så vel som de som var positive for et mål, vil inneholde høye nivåer av amplikon som 
kan forårsake falske positive resultater i fremtidige tester hvis de slippes inn i laboratoriemiljøet. Fjern aldri den optiske 
forseglingen fra platen etter amplifisering. 

13c.2 Analyseinstruksjoner 

1. I ‘Data Analysis’-popup-vinduet under ‘Quantification’-fanen, velg ‘Settings’ i hovedmenyen, velg deretter ‘Baseline 

Setting’ og deretter ‘Baseline Subtracted Curve Fit’. 

2. Rediger grunnlinje- og syklusterskelinnstillingene for COVID Target 1 ved å utføre følgende trinn: 

a. Under ‘Amplification’-kurvene fjerner du avmerkingen for alle fluoroforrutene unntatt ‘FAM’. 
b. Fra hovedmenyen velger du ‘Innstillinger’ 

c. Velg ‘Baseline Threshold...’ for å åpne ‘Baseline Threshold’-popup-vinduet. 

d. Under ‘Baseline Cycles’-delen, velg ‘User Defined’ og deretter, rett under denne, klikker du på 

firkanten mellom ‘Well’ og ‘1’ for å velge alle brønnene. 

e. Rediger ‘All Selected Rows: Begin’ til “1” og ‘End: ’ til “2”. 

f. I ‘Single Threshold’-delen, velg ‘User Defined:’ og sett denne til “5000.00”. 

g. Klikk ‘OK’ for å fortsette. 

3. Rediger grunnlinje- og syklusterskelinnstillingene for COVID Target 2 ved å utføre følgende trinn: 

a. Under ‘Amplification’-kurvene fjerner du avmerkingen for alle fluoroforrutene unntatt ‘Cy5’. 

b. Fra hovedmenyen velger du ‘Innstillinger’ 

c. Velg ‘Baseline Threshold...’ for å åpne ‘Baseline Threshold’-popup-vinduet. 

d. Under ‘Baseline Cycles’-delen, velg ‘User Defined’ og deretter, rett under denne, klikker du på firkanten 
mellom ‘Well’ og ‘1’ for å velge alle brønnene. 

e. Rediger ‘All Selected Rows: Begin’ til “1” og ‘End: ’ til “2”. 

f. I ‘Single Threshold’-delen, velg ‘User Defined:’ og sett denne til “5000.00”. 

g. Klikk ‘OK’ for å fortsette. 

4. Rediger grunnlinje- og syklusterskelinnstillingene for IC ved å utføre følgende trinn: 

a. Under ‘Amplification’-kurvene fjerner du avmerkingen for alle fluoroforrutene unntatt ‘ROX’. 

b. Fra hovedmenyen velger du ‘Innstillinger’ 

c. Velg ‘Baseline Threshold...’ for å åpne ‘Baseline Threshold’-popup-vinduet. 

d. Under ‘Baseline Cycles’-delen, velg ‘User Defined’ og deretter, rett under denne, klikker du på firkanten 
mellom ‘Well’ og ‘1’ for å velge alle brønnene. 

e. Rediger ‘All Selected Rows: Begin’ til “1” og ‘End: ’ til “2”. 

f. I ‘Single Threshold’-delen, velg ‘User Defined:’ og sett denne til “5000.00”. 

g. Klikk ‘OK’ for å fortsette. 
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5. Etter å ha definert grunnlinje- og syklusterskelinnstillingene for COVID Target 1, COVID Target 2 og IC, merk av i 
begge rutene til venstre for alle kanaler og fortsett deretter til ‘Quantification Data’-fanen. 

6. Høyreklikk over ’Results’-tabellen, og velg ønsket metode for å eksportere dataene (f.eks. ‘Export to Excel…’). 

7. Lagre rapporten ved å definere ‘File name’ som “Dual-Target SARS-CoV-2 STAR Complete Cq Results 

[YYMMDD_Plate#].xlsx” i den hensiktsmessige filbanen og velg deretter ‘Save’. 

8. Lukk programvaren. (Hvis du blir bedt om det, lagrer du endringene i eksperimentet). 

 

13d. Instrumentoppsett for Analytic Jena qTOWER3 (96-brønns format) 
Se User Manual Part Number 10000119983 for ytterligere informasjon. Instrumentprogrammeringsinstruksjonene er beregnet for 

oppsett av en hel 96-brønnplate. 

13d.1 Programmeringsinstruksjoner for instrument tilkoblet PC/Bærbar datamaskin 

Det anbefales å konfigurere instrumentet opptil trinn 11 før du tilbereder reagensblandingen som definert i del 8.3 

qSTAR-reagenstilberedning og plateoppsett. 96-brønnplaten bør nylig være sentrifugert for å sikre at alle reagenser er 

på bunnen av platen og holdes på en kald blokk. Bruk kun 96-brønnplater og tetninger som er kompatible med 

instrumentprodusenten. 

1. Start ’qPCRsoft’-programvaren (versjon v4.1). 

2. Velg ‘File’ og deretter ‘New’ på verktøylinjen. Dette åpner ‘Real time pcr project – Unnamed’-vinduet ‘General’-

fane. 

3. I ‘General’-fanen, definer ‘Title’ som “Dual-Target SARS-CoV-2 STAR Complete Template”. 

4. Velg ‘Thermal Cycler’-fanen og gjør følgende: 

a. Bekreft at ‘Lid temp. C’ er satt til ‘70’ 

b. Bekreft at ‘Preheat lid’-avmerkingsruten er merket av 

c. Fra rullegardinmenyen ‘Device’ velger du instrumentet ditt (qTOWER3 eller qTOWER3 G) 

5. Sett opp den termiske profilen i tabellen i programvaren som følger: Trinn 

1: 

a. Bekreft at ‘scan’ er tom 

b. Sett ‘ C’ til ‘51’ 

c. Sett ‘m:s’ til ‘03:00’ 
d. Bekreft at ‘goto’ er satt til ‘--’ 

e. Bekreft at ‘loops’ er satt til ‘---’ 

f. Bekreft at ‘∆T(°C)’ er satt til ‘--.-’ 

g. Bekreft at ‘∆t(s)’ er satt til ‘---’ 

h.  Sett ‘↗(°C/s)’til ‘2’ 

Trinn 2: 

a. Sett ‘scan’ til ‘◊’ ved å klikke i den tomme ruten 

b. Sett ‘ C’ til ‘49’ 
c. Sett ‘m:s’ til ‘00:10’ 

d. Bekreft at ‘goto’ er satt til ‘--’ 

e. Bekreft at ‘loops’ er satt til ‘---’ 

f. Bekreft at ‘∆T(°C)’ er satt til ‘---’ 

g. Bekreft at ‘∆t(s)’ er satt til ‘---’ 

h.  Sett ‘↗(°C/s)’til ‘2’ 

Trinn 3: 

a. Bekreft at ‘scan’ er tom 

b. Sett ‘ C’ til ‘61’ 

c. Sett ‘m:s’ til ’00:01’ 

d. Bekreft at ‘goto’ er satt til ‘2’ 

e. Bekreft at ‘loops’ er satt til ‘19’ 

f. Bekreft at ‘∆T(°C)’ er satt til ‘--.-’ 

g. Bekreft at ‘∆t(s)’ er satt til ‘---’ 

h. Sett ‘↗(°C/s)’til ‘2’ 

6. Velg ‘Scan’-fanen og endre ‘Pos.’ ‘1’-innstillingene som følger: 

a. Bekreft at ‘Channel’ er satt til ‘Blue’ 

b. Bekreft at ‘Dye’ er satt til ‘FAM’ 

c. Sett ‘Gain’ til ‘5’ 

d. Sett ‘Measurement’ til ‘◊’ ved å klikke i den tomme ruten 

e. Bekreft at ‘Pass. Ref.’ er tom. 

7. Endre ‘Pos.’ ‘2’-innstillingene som følger: 

a. Bekreft at ‘Channel’ er satt til ‘Purple’ 



29 
BRUKSANVISNINGER | SD-COM-ART-00323 Rev. 2| SEPTEMBER 2022 

b. Bekreft at ‘Dye’ er satt til ‘Cy5’ 

c. Sett ‘Gain’ til ‘5’ 

d. Sett ‘Measurement’ til ‘◊’ ved å klikke i den tomme ruten 

e. Bekreft at ‘Pass. Ref.’ er tom 

8. Endre ‘Scan’-fanen og endre ‘Pos.’ ‘3’-innstillingene som følger: 

a. Bekreft at ‘Channel’ er satt til ‘Red’ 

b. Bekreft at ‘Dye’ er satt til ‘ROX’ 

c. Sett ‘Gain’ til ‘5’ 

d. Sett ‘Measurement’ til ‘◊’ ved å klikke i den tomme ruten 

e. Bekreft at ‘Pass. Ref.’ er tom. 

f. Bekreft at ‘Meas. Repeats.’ er satt til ‘3’ 

g. Bekreft at ‘Color compensation’ er satt til ‘Standard 1’. 

h. Bekreft at ‘Scan region according layout’ er valgt. 

9. Tilordne mål og fluoroforer ved å bruke ‘Samples’-fanen fra platelayouten 

a. Velg alle 96 brønnene 

b. Fra rullegardinmenyen endrer du ‘Sample type:’ til ‘Unknown’ 

c. I ‘Target:’-tabellen under ‘Gene’ 

• Skriv inn «COVID Target 1» i ruten til høyre for ‘FAM’ ‘Dye’ 

• Skriv inn «COVID Target 2» i ruten til høyre for ‘Cy5’ ‘Dye’ 

• Skriv inn “IC” i ruten til høyre for ‘ROX’ ‘Dye’ 

d. Klikk på utfør-ikonet for å bruke endringer på alle 96 prøvene 

10. Tilordne positive og negative kontrollplasseringer på platen som følger: 

a. Fra platelayouten, velg posisjon ‘A1’, endre ‘Sample type:’ til ‘Negative Control’ 

b. Fra rullegardinmenyen skriver du inn “NCM” i den tomme ruten ved siden av ‘Sample name:’ 

c. Klikk på utfør-ikonet for å bruke endringer på prøven. 

d. Fra platelayouten, velg posisjon ‘A12’, endre ‘Sample type:’ til ‘Positive Control’ 

e. Fra rullegardinmenyen skriver du inn “PCM”i den tomme ruten ved siden av ‘Sample name:’ 

f. Klikk på utfør-ikonet for å bruke endringer på prøven 

11. Lagre malen for påfølgende kjøringer ved å klikke på ‘File’ fra den øverste menylinjen og velge ‘Save Template’ fra 
rullegardinmenyen 

12. Løft instrumentlokket og legg inn platen. 

13. I ‘Save As’-popup-vinduet ved siden av ‘File Name’, gi malen navnet “Dual-Target SARS-CoV-2 STAR Complete 
Template” og klikk på ‘Save’ 

MERK: Legg platen slik at posisjon A1 på platen er øverst, lengst til venstre. 

14. Lukk og lås lokket. 

15. Etter kjøringen vil et popup-vindu lese ‘PCR run finished successfully’. 

16. Klikk på ‘Save’ for å lagre filkjøringen 

17. Lagre ‘File Name’ som “Dual-Target SARS-CoV-2 STAR Complete [YYMMDD_Plate#]” og klikk på ‘Save’ 

18. Fjern platen og kast platen i en forseglbar avfallspose eller beholder. Velg ‘Close Lid’ for å lukke lokket. 

MERK: Brønner som inneholder PCM så vel som de som var positive for et mål, vil inneholde høye nivåer av amplikon 
som kan forårsake falske positive resultater i fremtidige tester hvis de slippes inn i laboratoriemiljøet. Fjern aldri den 
optiske forseglingen fra platen etter amplifisering. 

13d.2 Analyseinstruksjoner 

1. Velg de ønskede brønnene for analyse ved å bruke menyalternativet helt til venstre med tittelen ‘Samples’. 

2. Åpne alternativet ved å klikke på ‘plus’-ikonet (+). En platelayout vil komme frem hvor de ønskede brønnene kan 
velges. 

3. Endre analyseinnstillingene ved å bruke ‘Monitoring’-fanen. 

a. Under ‘Measurement’, klikk på ‘Calculate Ct’-knappen som åpner ‘Measurement (Ct)’-vinduet. 

b. Klikk på ‘Monitoring’ i den øverste menylinjen, og velg ‘Display options’ fra rullegardinmenyen. Et 

popup-vindu med tittelen ‘Display options’ vises. 

c. Endre alternativene som følger: 

• Under ‘Smoothing’ endre verdien til ‘none’ ved siden av ‘Points’ 

• Under ‘Scaling velg ‘logarithmic’ 

• Under ‘Baseline correction’ velg ‘For all samples’ 

o Endre ‘From cycle’ til ‘1’ 

o Endre ‘To cycle’ til ‘6’ 

• Bekreft at ‘Intensity’ under ‘Filter’ er deaktivert (ikke avmerket) 

• Klikk på ‘Ok – Fix Thr.’ 

4. Bruk terskler på datasettet som følger: 
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a. I ‘Monitoring’-fanen under ‘Measurement (Ct)’ velg ‘FAM’-fanen under plottet og endre ‘Threshold til 

‘1.5’ 

b. Velg ‘Cy5’-fanen og endre ‘Threshold’ til ‘5’. 

c. Velg ‘ROX’-fanen og endre ‘Threshold’ til ‘5’. 

d. Lagre analysen ved å klikke på ‘File’ fra den øverste menylinjen og velg ‘Save project’ fra rullegardinmenyen. 

5. Eksporter Ct-verdier som følger: 

a. I ‘Monitoring’-fanen under ‘Measurement (Ct)’ velg ‘All colors’-fanen under plottet 

b. Høyreklikk på tabellen under plottet og lagre dataene i et av de medfølgende alternativene (‘Save 

table as Excel-File’, ‘Save table as Excel-File’) 

c. Åpne Excel og lagre tabellen som en CSV-fil 

d. I ‘Save As’-popup-vinduet definer ‘File name:’ for datasettet 

e. Klikk på ‘Save’ 

f. Lukk programvaren. 
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