
LumiraDx SARS-CoV-2 Ag Ultra Pool Test er en automatiseret, hurtig mikro�uidisk immuno�uorescensanalyse til anvendelse med LumiraDx Platform, som er beregnet til kvalitativ påvisning af nucleocapsid-proteinantigen for SARS-CoV-2 i 
1 til 5 individuelle prøver fra professionelt overvågede og selvudtagne nasale podepindsprøver eller professionelt udtagne nasale prøver, som dere�er pooles til analyse. Prøverne skal udtages fra 1 til 5 personer, som mistænkes for at 
have COVID-19-infektion, inden for de første tolv dage e�er symptomstart, eller fra asymptomatiske personer.

Gennemgå brugervejledningen til LumiraDx Platform og indlægssedlen til LumiraDx SARS-CoV-2 Ag Ultra Pool grundigt før anvendelsen af denne hurtigvejledning og før udførelse af en test. Dette er ikke en fuldstændig indlægsseddel. 
LumiraDx Platform skal anvendes ved stuetemperatur mellem 15 °C og 30 °C (59 °F og 86 °F) og 10 % - 75 % relativ fugtighed. Den udtagne prøve skal anvendes inden for 5 timer e�er klargøringen, hvis den opbevares ved 
stuetemperatur. Udtagne nasale podepindsprøver kan nedfryses til -80 °C og anvendes op til 5 dage e�er nedfrysningen. Prøver og hætteglas med ekstraktionsbu�er skal have stuetemperatur inden analysen. Kontrollér udløbsdatoen 
på den udvendige æske med analysesættet og de individuelle analysepakninger før brug. Ingen af testens dele må anvendes e�er udløbsdatoen. Der henvises til indlægssedlen til LumiraDx SARS-CoV-2 Ag Ultra Pool for vejledning 
vedrørende prøvetagning, advarsler og forholdsregler samt begrænsninger.

SARS-CoV-2 Ag Ultra Pool Test 

Hurtigvejledning 

Advarsler og forholdsregler:

Til in vitro-diagnostik.

Klargøring af prøven
Udtag 1 til 5 individuelle podningsprøver fra en patient, og placer dem i tørre rør, før trin 1 – 4 under Kørsel af testen udføres.  Podepindsprøverne skal behandles i ekstraktionshætteglassene inden for 1 time e�er udtagning. 
Udtagning og håndtering: Korrekt prøvetagning og -håndtering er afgørende for at sikre nøjagtige resultater (se indlægssedlen). I tilfælde af brugere, der ikke har erfaring med prøvetagnings- og håndteringsprocedurer, anbefales ekstra 
træning eller vejledning.

1. Træk forseglingen af 2. Læg podepinden i blød 3. Klem podepinden 
Fjern forseglingen eller det blå skruelåg fra 
toppen af ekstraktionshætteglasset med 
ekstraktionsbu�eren.

Læg podepinden brugt til patienten i 
blød i ekstraktionsbu�eren i 10 sekunder, 
og omrør dere�er grundigt ved at rotere 
podepinden op imod siden af hætte-
glasset 5 gange.

Fjern podepinden, og klem samtidigt 
om ekstraktionshætteglasset, så 
væsken fjernes fra podepinden. Bortskaf 
podepinden som biologisk farligt a�ald.

4. Gentag trin 2-3
Gentag trin 2 og 3 sekventielt med 
op til 4 yderligere podepindsprøver 
i det samme hætteglas med 
ekstraktionsbu�er.

5. Sæt låget med dråbetæller på
Sæt det gennemsigtige eller lilla 
dråbetællerlåg godt fast på toppen af 
ekstraktionshætteglasset. Den udtagne prøve 
skal anvendes (se trin 5 og 6 nedenfor) inden 
for 5 timer e�er klargøringen, hvis den 
opbevares ved stuetemperatur.

eller

Trin 2-3

Komponenter i LumiraDx SARS-CoV-2 Ag Ultra Pool Test-sættet
Testkort Ekstraktionshætteglas og dråbetællerlåg

Opsætning af Instrument
Kontrollér, at “Pooled test” er tilgængelig 
på Instrument-startskærmen.

Aktiver 'Pooled test' i 
indstillingsmenuen for Instrumentet.

eller eller

eller eller

Alle komponenter i sættet kan kasseres som biologisk farligt a�ald i henhold til lokale retningslinjer. Der henvises til 
sikkerhedsdatabladet for SARS-CoV-2 Ag Ultra produktet vedrørende risiko- og sikkerhedssætninger og oplysninger om 
bortska�else. Produktets sikkerhedsdatablad kan hentes på Lumiradx.com. Overhold normale forholdsregler for håndtering af 
alle laboratoriereagenser. Passende laboratoriesikkerhedsteknikker skal til enhver tid overholdes, når der arbejdes med 
SARS-CoV-2 patientprøver. Brugte podepinde, Testkort og prøverør med ekstraktionsbu�er kan udgøre en potentiel smittefare. 
Laboratoriet bør fastlægge korrekte håndterings- og bortska�elsesmetoder i overensstemmelse med lokale, nationale og 
regionale bestemmelser.
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Kørsel af en pooltest

1. Vælg Pooled test på Instrument-startskærmen, og 
brug tastaturet til at indtaste oplysningerne for den 
første individuelle prøve under patient-id-oplysninger, 
og tryk dere�er på Næste.

2. Bekræ� den første patients oplysninger. Tryk på Tilføj en patient, og indtast oplysningerne for den anden 
individuelle prøve. Gentag med hver individuel prøve for op til fem personer. Tryk på Næste for at fortsætte til 
analyse, når alle individuelle patient-id’er er tilføjet. 

SARS-CoV-2
Ag Ultra

4. Åbn Instrumentlågen, når systemet beder om 
det, og skub forsigtigt Testkortet så langt ind, som 
det kan komme. Den tykke sorte justeringslinje på 
Testkortet skal være til venstre og på linje med den 
sorte linje på Instrumentet. Før ikke prøven ind, før 
systemet beder om det. Installer lotkalibrerings�len, 
første gang et nyt lot af Testkort tages i brug. Se 
afsnit 2.8 i brugervejledningen til Platformen. 

5. Vælg den korrekte prøvetype, og bekræ�. 6. Vend forsigtigt ekstraktionshætteglasset 5 gange, 
umiddelbart inden prøven påføres Testkortet.

3. Tag Testkortet ud af posen, og hold det ved 
udelukkende at berøre den blå del. Undlad at 
bukke Testkortet eller berøre andre dele af det end 
den blå del.

7. Klem på ekstraktionshætteglasset for at påføre én 
hel dråbe af prøven på Testkortets 
prøveplaceringsområde, når Instrumentet beder om 
det.

SARS-CoV-2

Ag Ultra

9. Resultaterne vises inden for 5 minutter e�er påføring af prøven. Billedet til venstre 
viser et positivt pooled resultat med Ultra for SARS-CoV-2 Ag, og billedet til højre viser et 
pooled negativt resultat for SARS-CoV-2 Ag. 

Tryk på Afslut for at afslutte testen, eller tryk på Kommentar for at anføre en kommentar 
eller afvise testen, og følg dere�er meddelelserne for at vende tilbage til startskærmen. 
Alle testresultater skal a�æses med LumiraDx Instrument.

8. Luk lågen, når systemet beder om det, for at fortsætte testen.

SARS-CoV-2 Ag Ultra
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Kørsel af en test for individuel patient
For at køre en test på en individuel patientprøve vælges ‘Patienttest’ på Instrument-startskærmen, før trin 1-9, der beskrives i ‘Kørsel af en pooltest’, følges.

Rengøring og desinfektion 
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Oplysninger om producenten

Kundeservice

Hvis der opstår et problem, vises der en meddelelse på 
Instrumentets berøringsskærm. Alarmmeddelelser 
indeholder nyttige oplysninger og er fremhævet med 
et orange banner. Fejlmeddelelser inkluderer også et
      -symbol. Alle meddelelser indeholder en beskrivelse 
af Instrumentets tilstand eller fejlen samt en vejledning. 
Fejlmeddelelser indeholder en identi�kationskode til 
eventuel brug ved yderligere fejl�nding. Hvis der opstår 
en fejl, kan de(n) ekstraherede prøve(r) i 
ekstraktionshætteglasset testes igen inden for 5 timer 
e�er klargøring, når de opbevares ved stuetemperatur, 
men podningsprøverne kan ikke bruges igen.

Ugyldige resultater Negative testresultater 
Negative resultater fra analyse af poolede prøver kræver 
ingen yderligere analyse af personer inden for poolen, og 
hver prøve, der indgår, rapporteres som negativ. Hvis 
personens kliniske tegn og symptomer er inkonsistente med 
et negativt resultat, og hvis der er behov for resultater til 
individuel prøvehåndtering, bør individuel analyse for 
personen overvejes.

En positiv pool betyder, at en eller �ere af de testede 
personer i den pågældende pool kan være positiv for 
SARS-CoV-2 antigen. Personerne skal kaldes ind igen til 
analyse med individuel prøveudtagning eller søge 
opfølgende behandling hos deres læge med henblik på 
yderligere analyse.

Positive testresultater 

Fortolkning af resultater

Hvis den interne kontrol (On 
Board Control, OBC) svigter, 
vises der en fejlmeddelelse, 
og der returneres ikke noget 
analyseresultat. Følg 
anvisningerne på skærmen for 
at bortska�e Testkortet og starte 
en ny test. Kontakt kundeservice, 
hvis problemet fortsætter.

Eksempel på en fejlskærm:

Kontakt LumiraDx kundeservice via lumiradx.com eller customerservices@lumiradx.com, hvis LumiraDx SARS-CoV-2 
Ag Ultra Pool Test eller LumiraDx Instrument ikke yder, som det forventes.

Rengøring og desinfektion af Instrumentet skal overholdes og udføres i overensstemmelse med etablerede 
hospitalsretningslinjer og tidsplaner. Hvis der observeres snavs på Instrumentet, a�ørres ydersiderne med en blød, let fugtet 
klud. Det anbefales at rengøre og desin�cere Instrumentet med materialer godkendt af LumiraDx ved mistanke om 
kontamination og mindst en gang om dagen, når det er i brug. Nærmere oplysninger om desinfektionsmaterialer godkendt 
af LumiraDx �ndes på lumiradx.com. Lad Instrumentet lu�tørre, inden den næste prøve analyseres. Desinfektionsmidlet skal 
blive siddende i mindst 1 minut. Brug af for megen væske kan beskadige Instrumentet. Inden rengøringen skal al 
overskydende væske klemmes ud af renseservietten eller kluden med hånden. Renseservietten eller kluden skal være let 
fugtig, men ikke dryppende våd før rengøringen og/eller desinfektionen. 

Undgå USB-porte og stikkontakter. Væske må ikke sprøjtes eller hældes direkte på Instrumentet. Der må ikke placeres 
objekter eller rengøringsmaterialer i åbningen til Testkortet. 

Autoriseret repræsentant i EU 
LumiraDx AB, Västra Vägen 5A, 
16961 Solna, Sverige 

Kvalitetskontrolevaluering af LumiraDx Instrument og SARS-CoV-2 Ag Ultra Pool Testkort må udelukkende udføres 
ved hjælp af LumiraDx SARS-CoV-2 Ag Kvalitetskontrol-pakken, som fås separat. Hvis LumiraDx Antigen 
Kvalitetskontrollerne ikke giver de forventede resultater, må patientresultaterne ikke rapporteres. Gentag analysen 
med et nyt Testkort - kontakt LumiraDx Kundeservice, hvis problemet varer ved.

Kvalitetskontroller


