
Varoitukset ja varotoimet: 
Kaikki tämän pakkauksen osat voidaan hävittää biovaarallisena jätteenä paikallisten toimintaohjeiden 
mukaisesti. Lue tuotteen käyttöturvallisuustiedotteesta riski- ja turvallisuuslausekkeet sekä hävittämistiedot. 
Käyttöturvallisuustiedote on saatavilla osoitteesta lumiradx.com/uk-en/what-we-do/diagnostics/
test-technology/antibody-test. Noudata kaikkia laboratorioreagenssien käsittelyltä vaadittuja tavanomaisia 
varotoimia. Oikeaa laboratorioturvallisuustekniikkaa tulee noudattaa aina, kun työskentelet 
SARS-CoV-2-potilasnäytteiden kanssa. Potilasnäytteet, käytetyt testiliuskat ja käytetyt siirtopipetit voivat olla 
tartuntavaarallisia. Laboratorion täytyy luoda kunnolliset käsittely- ja jätteenhävitysmenetelmät, jotka 
noudattavat paikallisia ja kansallisia säädöksiä. Testiliuskan sisään kapseloitujen reagenssien määrät ovat 
erittäin pieniä, ja eläinperäisten ainesosien lähteen on sertifioitu olevan ilman tartuntavaarallista materiaalia. 
Jos jokin reagenssi kuitenkin avautuu, sitä on käsiteltävä mahdollisesti tartuntavaarallisena.

Käytettäessä LumiraDx-alustaa huoneen lämmön on oltava välillä 15 °C - 30 °C (59 °F ja 86 °F) ja suhteellisen 
kosteuden 10-90 %. Jäähdytettyjen näytteiden on annettava lämmetä huoneenlämpöiseksi ja sekoitettava 
perusteellisesti ennen testausta. 

Tarkista viimeinen käyttöpäivä sekä ulkopakkauksesta että jokaisesta yksittäisestä testipakkauksesta ennen 
käyttöä. Älä käytä mitään testikomponentteja viimeisen käyttöpäivän jälkeen. Lue näytteenotto, varoitus ja 
varotoimet sekä rajoitukset LumiraDx SARS-CoV-2 Ab -testiliuskan tuoteselosteesta.

Testin suorittaminen

1. Anna potilastiedot 3. Aseta testiliuska 
Valitse Instrument-laitteen aloitusnäytöltä Potilastesti ja syötä 
potilastiedot käyttämällä näppäimistöä tai Barcode Scanner 
-viivakoodinlukijaa. Katso Platform-käyttöoppaan kohdasta 
10 ohjeita Barcode Scanner -viivakoodinlukijan käytöstä.

Kun saat vastaavan kehotteen, avaa Instrument-laitteen 
luukku ja vie testiliuska varovasti niin pitkälle kuin se voi 
mennä. Testiliuskan paksun mustan kohdistusviivan pitää olla 
vasemmalla puolella ja linjassa Instrument-laitteen mustan 
viivan kanssa. Älä lisää näytettä ennen kuin saat siihen 
kehotteen. Jos käytät uutta testiliuskaerää ensimmäistä 
kertaa, asenna sen erän kalibrointitiedosto. Katso kohta 2.8 
Platform-käyttöoppaasta. Jatkuu >

2. Poista testiliuska pussista 
Poista testiliuska pussista ja pidä kiinni vain sen sinisestä 
osasta. Älä taivuta testiliuskaa äläkä kosketa mitään 
muuta kuin sen sinistä osaa.
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LumiraDx SARS-CoV-2 Ab -testi on nopea mikrofluidinen immunofluoresenssimääritys, jota käytetään 
LumiraDx Platform -alustalla SARS-CoV-2:n kokonaisvasta-aineiden kvalitatiiviseen osoittamiseen 
ihmisen kokoverinäytteestä (sormenpäästä tai laskimosta), plasmasta tai seerumista. LumiraDx 
SARS-CoV-2 -Ab -testi on tarkoitettu avuksi niiden yksilöiden tunnistamisessa, joilla on tuoreesta tai 
aikaisemmasta tartunnasta kertova adaptiivinen immuunivaste SARS-CoV-2:lle.

Tutki LumiraDx Platform -alustan käyttöopas ja LumiraDx SARS-CoV-2 Ab -testiliuskan tuoteseloste 
huolellisesti ennen tämän pikaoppaan käyttämistä tai testin suorittamista. Tämä ei ole täydellinen 
pakkausseloste. Puhdistus ja desinfiointi:

Pyyhi LumiraDx Instrument -laitteen ulkopinnat hieman kostutetulla pehmeällä liinalla, jos siinä on näkyvää 
likaa. Desinfioi Instrument-laite jokaisen potilastestin välillä käyttämällä LumiraDx:n hyväksymiä liinoja, kuten 
TECcare CONTROL -liinoja. Pyyhi desinfiointiliinalla, kunnes Instrument-laitteen pinta on näkyvästi märkä.  
Anna pinnan pysyä märkänä viisi minuuttia ja sitten ilmakuivua. Vältä USB-portteja ja virran tuloliitintä. 
Älä suoraan suihkuta tai kaada liuosta Instrument-laitteelle. Älä vie mitään esineitä tai 
puhdistusmateriaaleja testiliuska-aukon sisään.

Pikakäyttöopas 
SARS-CoV-2 Ab-testi



4. Valitse näytetyyppi
Valitse sopiva näytetyyppi ja vahvista testityyppi. Lisää yksi kokonainen pisara verta testiliuskan 

näytealueelle suoraan riippuvasta veripisarasta.

6. Lisää näyte

Vaihtoehtoisesti voidaan käyttää 20 µL:n antikoaguloimatonta 
siirtopipettiä. Katso SARS-CoV-2 Ab-testiliuskan 
tuoteselosteesta tiedot muista näytemateriaaleista.

7. Vaihtoehtoinen siirto 9. Näytetyt tulokset
Tulokset näytetään 11 minuutin kuluessa näytteen 
lisäämisestä. Vasemmanpuoleinen kuva esittää positiivista 
SARS-CoV-2 Ab-tulosta ja oikeanpuoleinen kuva esittää 
negatiivista SARS-CoV-2 Ab-tulosta. Napauta Lopeta 
suorittaksesi testin loppuun tai napauta Kommentti 
jättääksesi kommentin tai hylätäksesi testin, palaa sitten 
aloitusnäyttöön seuraamalla ohjeita.

SARS-CoV-2 Ab

Kun Instrument-laite kehottaa lisäämään näytteen, muodosta 
sormelle high flow -lansetilla riippuva veripisara, jos käytät 
kapillaarinäytettä.

5. Muodosta riippuva veripisara

8. Sulje luukku
Kun kehotetaan jatkamaan testiä, sulje luukku. 

SARS-CoV-2 Ab
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Virheelliset testitulokset:
Jos ilmenee jokin ongelma, Instrument-laitteen 
kosketusnäyttöön ilmestyy viesti. Varoitusviestit sisältävät 
hyödyllistä tietoa, ja ne on korostettu oranssilla 
ilmoituspalkilla. Virheviesteissä on myös      -symboli. 
Kaikissa viesteissä on kuvaus Instrument-laitteen tilasta tai 
virheestä sekä toimintaohje. Virheviestit sisältävät 
tunnistekoodin, jota voidaan käyttää vianetsinnän 
jatkamiseen.

Negatiiviset testitulokset:
Negatiivinen tulos osoittaa, että SARS-CoV-2-vasta-aineita ei 
ole. Negatiiviset tulokset eivät sulje pois 
SARS-CoV-2-tartuntaa.

Positiiviset testitulokset:
Positiivinen tulos osoittaa SARS-CoV-2-vasta-aineiden 
läsnäolon.

TULOSTEN TULKINTA

Jos laitteen sisäinen 
laadunvalvonta (OBC) 
epäonnistuu, näytölle ilmestyy 
virheviesti ja testitulos jää 
saamatta. Noudata näytöllä 
näkyviä ohjeita hävittääksesi 
testiliuskan ja aloittaaksesi uuden 
testin. Jos ongelma jatkuu, ota 
yhteys asiakaspalveluun.  

Esimerkki virhenäytöstä:
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Asiakaspalvelu

LumiraDx Instrument -laitteen ja SARS-CoV-2 Ab-testiliuskojen laadun kontrolloimiseksi on käytettävä LumiraDx 
SARS-CoV-2 Ab -QC-testipakkausta, joka on saatavilla erikseen. Älä raportoi potilastuloksia, mikäli 
LumiraDx-vasta-aine-QC-testit eivät toimi odotetulla tavalla. Suorita testi uudestaan uudella testiliuskalla – mikäli 
ongelma jatkuu, ota yhteys LumiraDx-asiakaspalveluun.

QC-testit

Jos LumiraDx SARS-CoV-2 Ab -testi tai LumiraDx Instrument 
-laite ei toimi odotetulla tavalla, ota yhteys 
LumiraDx-asiakaspalveluun verkko-osoitteessa lumiradx.com tai 
sähköpostitse osoitteella customerservices@lumiradx.com


