
LumiraDx SARS-CoV-2 Ag Ultra Pool Test er en automatisert rask mikro�uidisk immun�uorescens-analyse for bruk med LumiraDx Platform beregnet på kvalitativ deteksjon av nukleokapsidprotein-antigenet til SARS-CoV-2 i 1 til 5 individuelle 
prøver fra nasalprøver personen tok selv under profesjonell veiledning, eller fra nasale prøver tatt av profesjonelle, som deretter pooles for analysering. Prøver skal tas fra 1 til 5 personer som mistenkes å ha covid-19 infeksjon innen de tolv 
første dagene etter symptomdebut eller fra asymptomatiske personer.

Les bruksanvisningen for LumiraDx Platform og pakningsvedlegget til LumiraDx SARS-CoV-2 Ag Ultra Pool nøye før du bruker denne hurtigveiledningen eller utfører en analyse. Dette er ikke et fullstendig pakningsvedlegg. Bruk LumiraDx 
Platform ved romtemperatur mellom 15 °C og 30 °C og 10–75 % relativ fuktighet. Den ekstraherte prøven må brukes innen 5 timer etter klargjøring når den oppbevares ved romtemperatur. Ekstraherte nasalprøver kan fryses ved -80 °C og 
brukes opptil 5 dager etter frysing. Prøver og rør med ekstraksjonsbu�er må ha romtemperatur før analysering. Kontroller utløpsdatoen på testkitets ytre eske og på hver enkelt testkortforpakning før bruk. Ikke bruk noen 
analysekomponenter etter utløpsdatoen. Se pakningsvedlegget til LumiraDx SARS-CoV-2 Ag Ultra Pool for prøvetaking, advarsel og forholdsregler, og begrensninger.

SARS-CoV-2 Ag Ultra Pool Test 

Hurtigveiledning 

Advarsler og forholdsregler:

Til in vitro-diagnostisk bruk.

Klargjøre prøven
Ta 1 til 5 individuelle pasientpinneprøver og plasser dem i tørre rør før du følger trinn 1–4 i Utføre analysen.  Pinneprøvene må prosesseres i ekstraksjonsrøret innen 1 time etter at de tas. 
Prøvetaking og håndtering: Det er nødvendig med riktig prøvetaking og håndtering av nasalprøver for å sikre nøyaktige resultater (se pakningsvedlegget). Ytterligere opplæring og veiledning anbefales hvis operatører ikke har erfaring 
med prosedyrer for prøvetaking og håndtering.

1. Fjern forseglingen 2. Bløtlegg pinneprøven 3. Klem pinnen 
Fjern forseglingen eller den blå skrukorken fra 
toppen av ekstraksjonsrøret som inneholder 
ekstraksjonsbu�eren.

Plasser og bløtlegg pasientpinneprøven i 
ekstraksjonsbu�eren i 10 sekunder, og rør 
deretter godt ved å rotere prøveta-
kingspinnen mot siden av røret 5 ganger.

Fjern pasientpinneprøven mens du 
klemmer ekstraksjonsrøret for å presse ut 
væsken fra pinnen. Kasser pinnen i 
biologisk farlig avfall.

4. Gjenta trinn 2–3
Gjenta trinn 2 og 3 sekvensielt for 
opptil 4 pinneprøver til i samme  
ekstraksjonsbu�errør.

5. Sett på dråpekorken
Sett den gjennomsiktige eller lilla dråpekorken 
godt på toppen av ekstraksjonsrøret. Den 
ekstraherte prøven må brukes (se trinn 5 og 6 
under) innen 5 timer etter klargjøring når den 
oppbevares ved romtemperatur.

eller

Trinn 2–3

Komponenter i LumiraDx SARS-CoV-2 Ag Ultra Pool Test-kit
Testkort Ekstraksjonsrør og dråpekorker

Oppsett av Instrument
Kontroller at «Poolet prøve» er tilgjengelig 
på startskjermbildet til Instrument.

Aktiver «Poolet prøve» i 
innstillingsmenyen til Instrument.

eller eller

eller eller

Alle komponentene i kitet kan avhendes som biologisk farlig avfall i samsvar med lokale retningslinjer. Se sikkerhetsdatabladet 
for SARS-CoV-2 Ag Ultra for fare- og sikkerhetssetninger og informasjon om kassering. Sikkerhetsdatabladet for produktet er 
tilgjengelig på Lumiradx.com. Bruk normale forholdsregler som gjelder for håndtering av alle laboratoriereagenser. Forsvarlige 
laboratoriesikkerhetsteknikker skal alltid følges ved arbeid med SARS-CoV-2 pasientprøver. Pasientpinner, brukte Testkort og 
brukte ekstraksjonsbu�errør kan potensielt være smittefarlige. Forsvarlige håndterings- og kasseringsmetoder skal etableres av 
laboratoriet i samsvar med lokale og nasjonale forskri�er.
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Utføre en Pool Test

1. Velg Poolet prøve fra startskjermbildet til 
Instrument og legg inn informasjonen om den første 
individuelle prøven i Pasient-ID-opplysninger med 
tastaturet og trykk deretter på Neste.

2. Bekre� informasjonen om den første pasienten. Trykk på Legg til pasient og legg inn informasjon om den 
neste individuelle prøven. Gjenta med hver individuelle prøve for opptil fem personer. Når alle individuelle 
pasient-ID-er er lagt inn, trykker du på Neste for å fortsette analyseringen. 

SARS-CoV-2
Ag Ultra

4. Når du blir bedt om det, åpner du luken til 
Instrument og setter forsiktig Testkortet så langt inn det 
går. Den tykke svarte justeringslinjen på Testkortet skal 
være til venstre og innrettes med den svarte linjen på 
Instrument. Ikke påfør prøven før du blir bedt om det. 
Installer lotkalibrerings�len hvis du bruker en ny lot 
med Testkort for første gang. Se avsnitt 2.8 i 
bruksanvisningen for Platform. 

5. Velg riktig prøvetype og bekre�. 6.                                  Vend ekstraksjonsrøret forsiktig 5 ganger rett før 
du påfører prøven på Testkortet.

3. Ta Testkortet ut av posen og hold det ved å ta 
bare på den blå delen. Ikke bøy Testkortet eller 
berør noe annet enn den blå delen.

7. Klem ekstraksjonsrøret for å påføre én hel dråpe 
av prøven på Testkortets prøvepåføringsområde når 
Instrument ber om det.

SARS-CoV-2

Ag Ultra

9. Resultater vises innen 5 minutter etter at prøven er påført. Bildet til venstre her 
viser et Ultra-poolet positivt resultat for SARS-CoV-2 Ag, og bildet til høyre viser et 
poolet negativt resultat for SARS-CoV-2 Ag. 

Trykk på Fullfør for å fullføre analyseringen eller trykk på Kommentar for å legge inn 
en kommentar eller for å avvise analysen. Følg deretter meldingene for å gå tilbake 
til startskjermbildet. Alle analyseresultater må avleses med LumiraDx Instrument.

8. Lukk luken når du blir bedt om det, for å fortsette 
analysen.
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Utføre en individuell pasientanalyse
For å utføre en analyse på en individuell pasientprøve velger du «Pasientanalyse» på startskjermbildet til Instrument før du følger trinn 1–9 som beskrevet i «Utføre en Pool Test».

Rengjøring og desin�sering 

S-COM-ART-02872 R1 
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Opplysninger om produsenten

Kundeservice

Hvis det oppstår et problem, vises en melding på 
berøringsskjermen på Instrument. Varselmeldinger 
inneholder nyttig informasjon og er fremhevet med et 
oransje felt. Feilmeldinger inkluderer også et       -symbol. 
Alle meldinger inneholder en beskrivelse av statusen eller 
feilen på Instrument samt en instruksjon. Feilmeldinger 
inneholder en identi�kasjonskode som kan brukes til videre 
feilsøkingformål. Hvis det oppstår en feil, kan de ekstraherte 
prøvene i ekstraksjonsrøret analyseres på nytt innen 5 timer 
etter klargjøring når de oppbevares ved romtemperatur, 
men pinneprøvene kan ikke brukes på nytt.

Ugyldige resultater Negative analyseresultater 
Negative resultater fra analysering av poolede prøver 
trenger ingen videre analysering av individene i poolen, 
og hver enkelt prøve i poolen rapporteres som negativ. 
Hvis individets kliniske tegn og symptomer ikke samsvarer 
med et negativt resultat og hvis resultatene er 
nødvendige for individuell prøvehåndtering, da skal 
individet vurderes for individuell analysering.

En positiv pool betyr at ett eller �ere av individene 
som ble testet i den poolen, kan være positive for 
SARS-CoV-2-antigen. Individene skal tilbakekalles for 
testing med individuell prøvetaking eller oppsøke 
oppfølgende behandling hos sin lege eller annet 
helsepersonell for ytterligere testing.

Positive analyseresultater 

Tolkning av resultater

Hvis den innebygde kontrollen 
(OBC) ikke bestås, vises en 
feilmelding, og intet 
analyseresultat vil oppstå. Følg 
instruksjonene på skjermen for å 
kassere Testkortet og starte en ny 
analyse. Kontakt kundeservice 
hvis problemet vedvarer.

Eksempel på feilmelding:

Hvis LumiraDx SARS-CoV-2 Ag Ultra Pool Test  eller LumiraDx Instrument  ikke fungerer som forventet, kontakter du 
LumiraDx kundeservice via lumiradx.com  eller post@lumiradx.com

Rengjøring og desinfeksjon av Instrument skal følges og utføres i henhold til bruksstedets etablerte protokoller og planer. For 
å rengjøre Instrument tørker du av utvendige �ater med en myk klut som er lett fuktet, når det er synlig smuss. Det anbefales 
å rengjøre og desin�sere Instrument hvis det er mistanke om kontaminering, og minst én gang om dagen når det er i bruk, 
med materialer godkjent av LumiraDx. Nærmere informasjon om desinfeksjonsmaterialer godkjent av LumiraDx er tilgjengelig 
på lumiradx.com. La Instrument lu�tørke før du analyserer neste prøve. Desinfeksjonsmiddelet skal virke i minst 1 minutt. For 
mye væske kan skade Instrument. Før rengjøring må eventuell over�ødig væske manuelt klemmes ut av rengjøringsserviett 
eller klut. Servietten eller kluten skal være litt fuktig, men ikke dryppende våt før rengjøring og/eller desin�sering. 

Unngå USB-porter og strøminntak. Ikke spray eller hell løsning direkte på Instrument. Ikke sett noen gjenstander eller 
rengjøringsmaterialer inn i Testkortsporet. Autorisert representant i EU 

LumiraDx AB, Västra Vägen 5A, 
16961 Solna, Sverige 

For å fullføre vurdering av LumiraDx Instrument og SARS-CoV-2 Ag Ultra Pool Testkort med Kvalitetskontroller må 
du bruke LumiraDx SARS-CoV-2 Ag Kvalitetskontroll-pakningen som er tilgjengelig separat. Hvis LumiraDx antigen 
Kvalitetskontroller ikke gir de forventede resultatene, skal du ikke rapportere pasientresultater. Test på nytt med et 
nytt Testkort – hvis problemer vedvarer, kontakter du LumiraDx kundeservice.

Kvalitetskontroller


