
LumiraDx SARS-CoV-2 Ag Ultra Test er en automatisert rask mikro�uidisk immun�uorescens-analyse for bruk med 
LumiraDx Platform, for pasientnær analysering, beregnet på kvalitativ deteksjon av nukleokapsidprotein-antigenet 
fra SARS-CoV-2 direkte fra fremre nasale prøver tatt fra personer som helsepersonell mistenker har covid-19, i løpet 
av de tolv første dagene etter symptomdebut eller fra personer uten symptomer eller andre epidemiologiske 
årsaker til å mistenke covid-19.

Les bruksanvisningen for LumiraDx Platform og pakningsvedlegget til LumiraDx SARS-CoV-2 Ag Ultra nøye før du 
bruker disse hurtigveiledningsinstruksjonene 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 neseprøver 
kan fryses ved -80 °C og brukes opptil 5 dager etter frysing. Prøver og ekstraksjonsbu�er må ha romtemperatur før 
analysering. Kontroller utløpsdatoen på testkitets ytre eske og på hver enkelt testkortforpakning før bruk. Ikke bruk 
noen tester etter utløpsdatoen. Se pakningsvedlegget til LumiraDx SARS-CoV-2 Ag Ultra for prøvetaking, advarsel 
og forholdsregler, og begrensninger.

Komponenter i LumiraDx SARS-CoV-2 Ag Test-kit

Testkort Ekstraksjonsrør og dråpekorker

SARS-CoV-2 Ag Ultra

Hurtigveiledningsinstruksjoner 

Ta en nesepinneprøve fra en pasient før du følger trinn 1–4 av Utføre analysen.
Prøvetaking og håndtering: Det er nødvendig med riktig prøvetaking og håndtering av nasale prøver for å sikre riktige resultater. (Se pakningsvedlegget) Ytterligere opplæring og veiledning anbefales hvis 
bruker ikke har erfaring med prosedyrer for prøvetaking og -håndtering.

Klargjøre prøven

Fjern forseglingen Bløtlegg pinneprøven 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 
prøvetakingspinnen 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.

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

Tørk av utvendige �ater på LumiraDx Instrument 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. 
Unngå USB-porter og strøminntak. Ikke spray eller hell løsning direkte på Instrument. Ikke sett noen gjenstander eller rengjøringsmaterialer inn i Testkortsporet.

Rengjøring og desin�sering

Advarsler og forholdsregler:
Alle komponentene i kitet kan avhendes som biologisk farlig avfall i samsvar med lokale retningslinjer. Se sikkerhetsdatabladet for produktet for risiko- og 
sikkerhetssetninger og informasjon om avhending. 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. Reagenser som er  innkapslet i Testkortet er til stede i ekstremt små mengder, og visse 
komponenter er av animalsk opprinnelse, de er serti�sert som fri for smitte eller smittsomt materiale. Men dersom et reagens blir frilagt, bør det behandles 
som potensielt smittefarlig.

Til in vitro-diagnostisk bruk

Nasal prøvepinner (bare tilgjengelig med visse sett)
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Utføre analysen

1. Velg Pasientanalyse fra startskjermbildet til Instrument 
og legg inn pasientopplysninger med tastaturet eller 
Barcode Scanner.

Se avsnitt 10 i bruksanvisningen for Platform for 
instruksjoner om bruk av Barcode Scanner.

LumiraDx UK Ltd, Dumyat Business Park, Alloa, FK10 2PB, Storbritannia. 

SARS-CoV-2
Ag Ultra

3. 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 Testkort 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. 

4. Velg riktig prøvetype og bekre� analysetypen.

5.                                  Vend ekstraksjonsrøret forsiktig fem ganger før du 
påfører prøven på Testkortet.

2. 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.

6. Påfør én hel dråpe av prøven på Testkortets 
prøvepåføringsområde når Instrument ber om det.

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

7. Lukk luken når du blir bedt om det, for å fortsette 
analysen.

SARS-CoV-2 Ab
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For å fullføre vurdering av LumiraDx Instrument og SARS-CoV-2 Ag Ultra 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.

TOLKNING AV RESULTATER

Positive resultater indikerer tilstedeværelse av virale antigener 
fra smittsomme virus, men klinisk korrelasjon med personens 
historikk og annen diagnoseinformasjon er nødvendig for 
å bekre�e infeksjonsstatus.

Negative resultater utelukker ikke SARS-CoV-2-infeksjon 
og skal vurderes i sammenheng med personens nylige 
eksponeringer, historikk og tilstedeværelse av kliniske tegn 
og symptomer som samsvarer med covid-19.

Ugyldige resultater – Hvis det oppstår et problem, vises en 
melding på berøringsskjermen på Instrument. Varselmeldinger 
inneholder nyttig informasjon og er fremhevet med et oransje 
felt. Feilmeldinger inneholder 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.

Kvalitetskontroller
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 Test eller LumiraDx Instrument 
ikke oppfører seg som forventet, kontakter du LumiraDx kundeservice 
via lumiradx.com eller customerservices@lumiradx.com
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Opplysninger om produsenten
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