
De LumiraDx SARS-CoV-2 & RSV Test is een geautomatiseerde snelle microfluïdische immunofluorescentieassay voor gebruik met 
het LumiraDx Platform om te testen op zorglocaties, bestemd voor de gelijktijdige, directe kwalitatieve detectie en differentiatie 
van het nucleocapside-eiwitantigeen van SARS-CoV-2 en respiratoir syncytieel virus (RSV) in neusuitstrijkmonsters door de 
zorgverlener afgenomen bij personen met vermoeden van een respiratoire virale infectie die overeenstemt met COVID-19.

Dit technisch bulletin heeft als doel een uitgebreide lijst te geven van door LumiraDx gevalideerde staafjes voor gebruik met de 
SARS-CoV-2 & RSV Test. 
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Dit technisch bulletin bevat een volledige lijst van staafjes die specifiek zijn voor een leverancier en een productcode waarvan 
de prestaties aanvaardbaar werden bevonden voor gebruik met de LumiraDx SARS-CoV-2 & RSV Test op het moment van de 
validatietests. LumiraDx kan niet garanderen dat leveranciers van staafjes de grondstoffen of andere specificaties van de staafjes 
niet zullen wijzigen, hetgeen de prestaties zou kunnen beïnvloeden. Staafjes van andere leveranciers zijn niet gevalideerd voor 
gebruik met de LumiraDx SARS-CoV-2 & RSV Test. De test levert mogelijk niet de verwachte resultaten op bij gebruik van staafjes 
van andere leveranciers. 

Bovendien kunnen bovengenoemde leveranciers soortgelijke staafjes onder een andere productcode aanbieden. Deze staafjes 
zijn niet gevalideerd voor gebruik met de LumiraDx SARS-CoV-2 & RSV Test. De test levert mogelijk niet de verwachte resultaten op 
als u andere staafjes gebruikt dan de exacte productcodes die hierboven zijn vermeld. 

• Copan Nasal FLOQSwab™ Regular met breekpunt van 80 mm (leveranciersproductcode: 502CS01)
• Copan Nasal FLOQSwab™ Regular met breekpunt van 100 mm (leveranciersproductcode: 519CS01) 
• Copan Nasal FLOQSwab™ Regular met breekpunt van 30 mm (leveranciersproductcode: 520CS01)
• Copan Nasal FLOQSwab™ Regular zonder breekpunt (leveranciersproductcode: 5U060S01)
• Copan FLOQSwab met normale tip (leveranciersproductcode: 519C) 
• Copan FLOQSwab met normale tip (leveranciersproductcode: 552C) 
• Copan FLOQSwab met normale tip (leveranciersproductcode: 520C) 
• Copan FLOQSwab mini-tip FLEXIBLE met breekpunt van 100 mm (leveranciersproductcode: 516CS01) 
• Copan FLOQSwab mini-tip met breekpunt van 100 mm (leveranciersproductcode: 518CS01) 
• Copan FLOQSwab mini-tip met breekpunt van 80 mm (leveranciersproductcode: 501CS01) 
• Puritan HydraFlock™ steriel standaard vlokstaafje (leveranciersproductcode: 25-3506-H)
• mwe medical wire DrySwab™ rayonstaafje (leveranciersproductcode: MW112)
• Medico Technology Co., Ltd monsterafnamestaafje (leveranciersproductcode MFS-94000KQ)
• Gongdong steriel staafje voor eenmalig gebruik (leveranciersproductcode: G1029FT77)


