
De LumiraDx SARS-CoV-2 Ag Ultra Test is een geautomatiseerde snelle micro�uïdische immuno�uorescentieassay voor 
gebruik met het LumiraDx Platform om te testen op zorglocaties, bestemd voor de rechtstreekse kwalitatieve detectie 
van het nucleocapside-eiwitantigeen van SARS-CoV-2 in anterieure neusuitstrijkmonsters van personen van wie 
hun zorgverlener vermoedt dat ze met COVID-19 besmet zijn, binnen de eerste twaalf dagen na het intreden van 
symptomen of bij personen zonder symptomen of andere epidemiologische redenen voor verdenking van COVID-19.

Bestudeer de gebruikershandleiding van het LumiraDx Platform en de productbijsluiter van de LumiraDx SARS-CoV-2 
Ag Ultra voor samengevoegde monsters grondig, voordat u deze beknopte instructies gebruikt of een test uitvoert. 
Dit is geen volledige productbijsluiter.

Werk met het LumiraDx Platform bij kamertemperatuur tussen 15 °C en 30 °C (59 °F en 86 °F) en 10-75% relatieve 
luchtvochtigheid. Het geëxtraheerde monster moet binnen 5 uur na de preparatie worden gebruikt als het bij 
kamertemperatuur wordt bewaard. Geëxtraheerde neusmonsters kunnen bij -80 °C worden ingevroren en tot 5 dagen 
na het invriezen worden gebruikt. Monsters en extractiebu�er moeten op kamertemperatuur zijn voor het testen. 
Controleer vóór gebruik de uiterste gebruiksdatum op de doos van de testkit en op elke afzonderlijke testverpakking. 
Gebruik geen tests na de verloopdatum. Raadpleeg de productbijsluiter van de LumiraDx SARS-CoV-2 Ag Ultra voor 
aanwijzingen voor het afnemen van monsters en voor waarschuwingen, voorzorgsmaatregelen en beperkingen.

Onderdelen LumiraDx SARS-CoV-2 Ag-testkit

Teststrip Extractiebuisje en druppeldoppen

SARS-CoV-2 Ag Ultra

Beknopte instructies 

Het monster voorbereiden
Neem een patiëntuitstrijkje voordat u stap 1-4 uitvoert voor het uitvoeren van de test.
Afname en hantering van monsters: Het op de juiste wijze afnemen en hanteren van monsters van neusuitstrijkjes is vereist voor het verzekeren van nauwkeurige resultaten. (Raadpleeg de productbijsluiter) 
Aanvullende training of begeleiding wordt aanbevolen als bedieners niet ervaren zijn in de procedures voor het afnemen en hanteren van monsters.

Afsluiting verwijderen Monsterstaafje weken Monsterstaafje uitknijpen 
Verwijder de afsluiting of blauwe schroefdop 
van de bovenkant van het extractiebuisje met 
extractiebu�er.

Plaats het monsterstaafje met het patiëntuitstrijkje in 
de extractiebu�er en laat het 10 seconden weken, 
waarna u goed roert door het monsterstaafje 5 maal 
tegen de zijkant van het buisje aan te draaien.

Verwijder het monsterstaafje met het patiëntuitstrijkje 
terwijl u in het extractiebuisje knijpt om de vloeistof 
uit het monsterstaafje te verwijderen. Werp het 
monsterstaafje weg met het biologisch gevaarlijk afval.

Druppeldop aanbrengen
Breng de doorzichtige of paarse druppeldop stevig 
aan op de bovenkant van het extractiebuisje. Het 
geëxtraheerde monster moet binnen 5 uur worden 
gebruikt (zie stap 5 en 6 hieronder) als het bij 
kamertemperatuur wordt bewaard.

Veeg de buitenoppervlakken van het LumiraDx Instrument af met een zachte, licht vochtige doek als deze zichtbaar vervuild zijn. Het wordt aanbevolen het Instrument met door LumiraDx goedgekeurde materialen te desinfecteren bij een vermoeden van 
verontreiniging en ten minste eenmaal per dag wanneer het in gebruik is. Gegevens over de door LumiraDx goedgekeurde desinfectiematerialen zijn te vinden op lumiradx.com. Laat het Instrument aan de lucht drogen voordat u het volgende monster test. 
Het desinfectiemiddel moet minimaal 1 minuut contact maken. Vermijd USB-poorten en de voedingsaansluiting. Spuit of giet geen oplossing rechtstreeks op het Instrument. Probeer geen voorwerpen of reinigingsmaterialen in de sleuf van de Teststrip te steken.

Reiniging en desinfectie

Waarschuwingen en voorzorgsmaatregelen:
Alle onderdelen van deze kit kunnen worden afgevoerd als biologisch gevaarlijk afval volgens de plaatselijke richtlijnen. Zie het veiligheidsinformatieblad bij het 
product voor risico- en veiligheidszinnen en voor informatie over de afvoer. Het veiligheidsinformatieblad bij het product is verkrijgbaar op lumiradx.com. Pas de 
normale voorzorgsmaatregelen toe die vereist zijn voor het hanteren van alle laboratoriumreagentia. Correcte veiligheidstechnieken voor het laboratorium 
moeten altijd worden gevolgd bij het werken met SARS-CoV-2-patiëntmonsters. Patiëntuitstrijkjes, gebruikte Teststrips en gebruikte extractiebu�erbuisjes kunnen 
potentieel infectieus zijn. Correcte hanterings- en afvoermethoden moeten door het laboratorium worden vastgesteld in overeenstemming met de plaatselijke, 
landelijke en internationale regelgeving. In de Teststrip opgenomen reagentia zijn in extreem kleine hoeveelheden aanwezig en indien een bestanddeel van 
dierlijke oorsprong is, is de bron gecerti�ceerd als vrij van infectieus of besmettelijk materiaal. Toch moet reagens dat eventueel vrijkomt, worden behandeld 
als potentieel infectieus.

Voor gebruik bij in-vitrodiagnostiek

Staafjes voor het afnemen van neusuitstrijkjes 
(alleen beschikbaar bij bepaalde kits)
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De test uitvoeren

1. Selecteer Patiënttest op het startscherm van het Instrument 
en voer de patiëntgegevens in met het toetsenbord of de 
Barcode Scanner.

Zie hoofdstuk 10 van de gebruikershandleiding van het 
Platform voor het gebruik van de Barcode Scanner.
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SARS-CoV-2
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3. Open de klep van het Instrument als hierom wordt 
gevraagd en plaats de Teststrip voorzichtig totdat hij 
niet verder kan. Lijn de dikke zwarte uitlijningsrand op de 
Teststrip aan de linkerkant uit met de zwarte streep op het 
Instrument. Breng het monster niet aan voordat dit wordt 
gevraagd. Installeer het lotkalibratiebestand als u een 
nieuw Teststrip-lot voor het eerst gebruikt. Zie paragraaf 2.8 
van de gebruikershandleiding van het Platform. 

4. Selecteer het juiste monstertype en bevestig 
het testtype.

5. Keer het extractiebuisje voorzichtig vijfmaal om,  
voordat u het monster aanbrengt op de Teststrip.

2. Verwijder de Teststrip uit het zakje en houd deze 
alleen aan het blauwe deel vast. Buig de Teststrip niet 
en raak geen ander deel dan het blauwe deel aan.

6. Breng wanneer dit door het Instrument wordt 
gevraagd één druppel van het monster aan op 
het monsteraanbrenggebied van de Teststrip.

SARS-CoV-2 Ag
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8. De resultaten worden binnen 5 minuten na het 
aanbrengen van het monster weergegeven. In de 
afbeelding links hiervan wordt een positief resultaat voor 
SARS-CoV-2-antigeen weergegeven en in de afbeelding 
rechts een negatief resultaat voor SARS-CoV-2-antigeen. 
Tik op Voltooi om het testen af te ronden of tik op 
Opmerking om een opmerking in te voeren of de test af 
te keuren. Volg vervolgens de aanwijzingen om naar het 
startscherm terug te keren. Alle testresultaten moeten 
met het LumiraDx Instrument worden afgelezen. 

7. Sluit de klep wanneer dit wordt gevraagd om 
met de test door te gaan.

SARS-CoV-2 Ab
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Voor de Kwaliteitscontroles-beoordeling van het LumiraDx Instrument en de SARS-CoV-2 Ag Ultra Teststrips moet 
u gebruikmaken van het LumiraDx SARS-CoV-2 Ag Kwaliteitscontrolepakket, dat apart verkrijgbaar is. Als de LumiraDx-
antigeen Kwaliteitscontroles niet presteren zoals verwacht, rapporteert u de patiëntresultaten niet. Test opnieuw met 
een nieuwe Teststrip. Neem contact op met de klantendienst van LumiraDx als het probleem aanhoudt.

Positieve resultaten wijzen op de aanwezigheid van 
virusantigenen van een infectievirus, maar klinische correlatie 
met de anamnese van de patiënt en andere diagnostische 
informatie is vereist om de infectiestatus te kunnen bepalen.

Negatieve resultaten sluiten een infectie met SARS-CoV-2 
niet uit en moeten worden geïnterpreteerd in het licht van de 
recente blootstellingen van de patiënt, zijn of haar anamnese 
en de aanwezigheid van klinische tekenen en symptomen die 
overeenstemmen met COVID-19.

Ongeldige resultaten – Als er een probleem optreedt, 
wordt op het aanraakscherm van het Instrument een bericht 
weergegeven. Waarschuwingsberichten bevatten nuttige 
informatie en worden gemarkeerd met een oranje balk. 
Foutmeldingen bevatten tevens het symbool         . Alle berichten 
bevatten een beschrijving van de Instrument-status of -fout en 
aanwijzingen. Foutberichten bevatten een identi�catiecode 
die kan worden gebruikt voor verdere probleemoplossing.

INTERPRETATIE VAN RESULTATEN

KwaliteitscontrolesAls de ingebouwde controle 
(On-Board Control; OBC) 
mislukt, wordt een foutbericht 
weergegeven en wordt er geen 
testresultaat gemeld. Volg de 
aanwijzingen op het scherm op 
om de Teststrip af te voeren en 
een nieuwe test te starten. Als het 
probleem aanhoudt, neem dan 
contact op met de klantendienst.

Voorbeeld van een scherm 
met foutbericht:

Als de LumiraDx SARS-CoV-2 Ag Ultra Test of het LumiraDx 
Instrument niet presteren zoals verwacht, neemt u contact 
op met de klantendienst van LumiraDx via lumiradx.com 
of service.nl@lumiradx.com
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Informatie over de fabrikant
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