
Beoogd gebruik*
De LumiraDx SARS-CoV-2 Ag Ultra Pool Test is een geautomatiseerde snelle microfluïdische 
immunofluorescentieassay voor gebruik met het LumiraDx Platform, bestemd voor de 
kwalitatieve detectie van het nucleocapside-eiwitantigeen van SARS-CoV-2 in 
1 tot 5 individuele monsters van onder professioneel toezicht en zelfafgenomen 
neusuitstrijkmonsters of door een zorgverlener afgenomen neusmonsters die vervolgens 
worden samengevoegd voor testdoeleinden. Monsters moeten worden afgenomen bij 
1 tot 5 personen die verdacht worden van een COVID-19-infectie, binnen de eerste twaalf 
dagen na het intreden van symptomen of bij asymptomatische personen.

Beschrijving van de test
De LumiraDx SARS-CoV-2 Ag Ultra Pool Test gebruikt SARS-CoV/SARS-CoV-2-specifieke 
antilichamen in een sandwich immunoassay om de aanwezigheid van SARS-CoV-2 
nucleocapside-eiwitantigeen (NP) in testmonsters te bepalen.

Ingebouwde Quality Controls 
In het LumiraDx Instrument en de LumiraDx SARS-CoV-2 Ag Ultra Test zijn verscheidene 
Quality Control-functies geïntegreerd om de validiteit van elke test te verzekeren. Het gaat 
om de volgende controles:

• Werking van elektrische onderdelen, werking van het verwarmingselement, 
laadtoestand van de batterij, mechanische aandrijvingen en sensors, en prestaties  
van het optische systeem.

• Positionering van de Teststrip, de optiek en vervaldatum van de Teststrip.

• Bewaking van de prestaties van de Teststrip en bedieningselementen tijdens het 
uitvoeren van de test.

• De SARS-CoV-2 Ag Ultra Pool Test bevat een ingebouwde Quality Control (OBC)-assay.

SARS-CoV-2 Ag externe Quality Controls
Er zijn positieve en negatieve Quality Controls verkrijgbaar bij LumiraDx voor het voltooien van 
de Quality Control-beoordeling van het Instrument en de SARS-CoV-2 Ag Ultra Pool Teststrips.

Specificaties SARS-CoV-2 Ag Ultra Pool Test

*ZIE DE PRODUCTBIJSLUITER VAN SARS-CoV-2 AG ULTRA POOL VOOR DE VOLLEDIGE VERKLARING OVER HET BEOOGDE GEBRUIK EN KLINISCHE GEGEVENS

Voor gebruik bij in-vitrodiagnostiek.

Klinische prestaties*

SARS-CoV-2 Ag Ultra Test – symptomatische en asymptomatische 
gegevens
In klinisch onderzoek liet de LumiraDx SARS-CoV-2 Ag Ultra Test 97,4%** positieve overeenstemming 
versus RT-PCR zien in monsters tot Ct < 34 bij personen met symptomen tot en met 12 DSIS.

Symptomatisch Asymptomatisch

PPO 97,4%** 95,7%

NPO 100% 100%

**Ct < 34

SARS-CoV-2 Ag Pool Test met 5 neusmonsters
In klinisch onderzoek liet de LumiraDx SARS-CoV-2 Ag Ultra Pool Test 93,1% positieve overeenstemming 
versus RT-PCR zien in gegroepeerde monsters tot Ct < 34.

Groepering N PPO 95%-BI

Ct (alle) 30 90% 74,4-96,5%

Ct < 34 (alle) 29 93,1% 78,0-98,1%

Ct < 33 (alle) 28 92,9% 77,4-98,0%

Ct < 33 (alle) 26 96,2% 81,1-99,3%

Ct < 33 (alle) 22 100% 85,1-100,0%

PPO - POSITIEVE PROCENTUELE OVEREENSTEMMING; NPO – NEGATIEVE PROCENTUELE OVEREENSTEMMING; BI – BETROUWBAARHEIDSINTERVAL

Analytische prestaties (detectielimiet)
Concentratie uitgangsmateriaal Geschatte LoD Aant. positief/totaal % positief

1,26 x 106 TCID50/ml 400 TCID50/ml 19/20 > 95

Kruisreactiviteit
De SARS-CoV-2 Ag Ultra Pool Test vertoonde geen kruisreactiviteit met een panel van organismen 
en virussen, waaronder diverse humane coronavirussen. Zie de productbijsluiter van LumiraDx 
SARS-CoV-2 Ag Ultra Pool voor volledige informatie.



Specificaties SARS-CoV-2 Ag Ultra Pool-test 

Monstertype Neusuitstrijkjes

Tijd tot resultaat 5 minuten

Kitgrootte 48 tests

Mogelijkheden 
gegroepeerde test

1-5 patiëntmonsters

Resultaatweergave Kwalitatief – positief of negatief

Opslagtemperatuur 2-30 °C (36-86 °F)

Bedrijfstemperatuur 15-30 °C (59-86 °F)

Interferenties
Zie de productbijsluiter van LumiraDx SARS-CoV-2 Ag 
Ultra Pool voor meer informatie

Ingebouwde controle
Ingebouwde Quality Control-assay (Onboard Quality 
Control, OBC) en monsterverwerkingscontrole 

Kwaliteitscontrolemateriaal Positieve en negatieve externe vloeibare controles

Monsterstaafjes voor het 
afnemen van neusuitstrijkjes

Steriele monsterstaafjes voor het afnemen van 
neusuitstrijkjes beschikbaar voor bepaalde productcodes

Monsterstaafjes
Ga naar lumiradx.com en raadpleeg het technisch bulletin voor informatie 
over de monsterstaafjes die gevalideerd zijn voor gebruik in combinatie met de 
LumiraDx SARS-CoV-2 Ag Ultra Pool Test.

Kijk voor meer informatie op lumiradx.com of neem per e-mail contact op met de 
LumiraDx klantendienst via: service.nl@lumiradx.com of bel naar: 0080058647239

Copyright © 2022 LumiraDx UK LTD. Alle rechten voorbehouden, wereldwijd.

LumiraDx en het vlamlogo zijn handelsmerken van LumiraDx International LTD. Volledige gegevens over deze en andere 
gedeponeerde handelsmerken van LumiraDx vindt u op lumiradx.com/IP. Alle overige handelsmerken zijn eigendom van de 
desbetreffende merkhouders.

De inhoud mag uitsluitend worden benut voor gebruik van de LumiraDx-producten en in overeenstemming met de gegeven 
instructies. U mag, behalve met onze uitdrukkelijke schriftelijke toestemming, de inhoud niet verspreiden of commercieel 
exploiteren. Ook mag u de inhoud niet verzenden en op geen enkel ander elektronisch opslagsysteem bewaren, behalve 
ten behoeve van het gebruik van het LumiraDx Instrument of de LumiraDx Teststrips. De verstrekte informatie kan zonder 
voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

Het product is niet in alle landen en regio’s verkrijgbaar. Vraag de plaatselijke vertegenwoordiger of distributeur van LumiraDx 
naar de verkrijgbaarheid in specifieke landen. 
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