
Tiltænkt anvendelse*  
LumiraDx SARS-CoV-2 Ag Ultra Test er en automatiseret og hurtig mikrofluidisk 
immunfluorescensanalyse til anvendelse med LumiraDx Platform til patientnær 
testning. Testen er beregnet til kvalitativ påvisning af nucleocapsidprotein-antigen 
fra SARS-CoV-2 direkte fra podningsprøver fra den forreste del af næsen, der er 
udtaget fra personer, som af lægen mistænkes for at have COVID-19, inden for de 
første tolv dage efter symptomstart, eller fra personer uden symptomer eller andre 
epidemiologiske grunde til at mistænke COVID-19.

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

Til in vitro-diagnostik.

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

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

• Testkortenes placering, optik og Testkortenes udløb.

• Monitorering af Testkortenes ydeevne og kontroller under testkørslerne.

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

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

Specifikationer for SARS-CoV-2 Ag Ultra Test

Symptomatiske Asymptomatisk

PPA 97,4 %** 95,7 %

NPA 100 % 100 %

Koncentration af 
startmaterialet Estimeret LoD Antal positive/

total % positive

1,26 x 106 TCID50/mL 800 TCID50/mL 20/20 100

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

 
 
Analytisk ydeevne 

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

*Se produktindlægssedlen til SARS-CoV-2 Ag Ultra for at se hele erklæringen om tilsigtet anvendelse og kliniske data
**Ct <34
PPA – POSITIV OVERENSSTEMMELSE I PROCENT; NPA – NEGATIV OVERENSSTEMMELSE I PROCENT; DSSO – DAGE SIDEN SYMPTOMDEBUT



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

For at få flere oplysninger henvises der til lumiradx.com, eller kontakt LumiraDx kundeservice 
via e-mail: info.dk@lumiradx.com eller telefon: +45 26242833 

Copyright © 2022 LumiraDx UK LTD. Alle rettigheder forbeholdes, overalt i verden.

LumiraDx og flammelogoet er varemærker tilhørende LumiraDx International LTD. Alle oplysninger 
om disse og andre registreringer, der tilhører LumiraDx, kan findes på lumiradx.com/IP. Alle andre 
varemærker tilhører deres respektive ejere.

Indholdet må kun anvendes i forbindelse med brug af produkter fra LumiraDx og 
i overensstemmelse med de angivne instruktioner. Du må ikke – eller udelukkende med vores 
udtrykkelige, skriftlige tilladelse – distribuere eller udnytte dette indhold kommercielt. Du må heller 
ikke overføre eller lagre indholdet i nogen anden form for elektronisk genfindingssystem end 
med det formål at anvende LumiraDx Instrument eller LumiraDx Testkort. De afgivne oplysninger 
kan ændres uden varsel.

Produktet fås ikke i alle lande og områder. Henvend dig til en lokal salgsrepræsentant eller 
distributør for LumiraDx vedrørende tilgængelighed på specifikke markeder.

Prøvetype Næsepodninger

Tid til resultat 5 minutter

Sætstørrelse 24 eller 48 tests

Resultatvisning Kvalitativt – Positivt eller Negativt 

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

Driftstemperatur 15-30 °C (59-86 °F)

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

Indbygget kontrol
Indbygget Kvalitetskontrol-analyse (OBC) og 
prøvebehandlingskontrol

Kvalitetskontrolmateriale Positive og negative eksterne væskekontroller

Podepinde til 
næsepodning

Sterile podepinde til næsepodning fås med visse 
produktkoder
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Podepinde 
Der medfølger individuelt emballerede sterile podepinde til næsepodning i visse sæt, 
og de skal bruges, hvis de forefindes.


