
TÄRKEÄÄ: Tämä pikaohje ei sisällä täydellisiä ohjeita. Lue 
LumiraDx SARS-CoV-2 & Flu A/B RNA STAR Complete -
testin täydelliset käyttöohjeet ja pakkaustiedote 
huolellisesti ennen näytteiden ottamista. Käyttäjien tulee 
lukea LumiraDx SARS-CoV-2 & Flu A/B RNA STAR 
Complete -testin käyttöohjeet ja pakkaustiedote, jotka 
on julkaistu LumiraDx:n verkkosivustolla osoitteessa 
www.lumiradx.com. Saat ilmaisen paperikopion koko 
käyttöohjeesta ja pikaohjeesta soittamalla meille 
numeroon +44 0 1172 842535 tai lähettämällä 
sähköpostia osoitteeseen 
CustomerServices@lumiradx.com 

qSTAR-REAGENSSIN VALMISTUS 
Kaikki komponentit on pidettävä kylminä reagenssien 
eheyden säilyttämiseksi. Määrityksen suorituskyvyn 
varmistamiseksi valmistele käyttöohjeissa kuvatut 
validoidut lämpöblokit ennen näytteiden ja reagenssien 
valmistelua. 

VAROTOIMENPITEET 
LumiraDx SARS-CoV-2 & Flu A/B RNA STAR Complete on 
tarkoitettu sellaisen pätevän kliinisen 
laboratoriohenkilöstön käyttöön, joka on saanut 
erityisopastusta ja -koulutusta reaaliaikaisesta PCR-
tekniikasta ja in vitro -diagnostiikan toimenpiteistä. 

Asiakaspalvelu: JosLumiraDx SARS-CoV-2 & Flu A/B RNA STAR 
Complete ei toimi odotetulla tavalla, ota yhteyttä 
asiakaspalveluun numeroon +44 (0)1172 842535 tai 
sähköpostiosoitteeseen CustomerServices@lumiradx.com. 

Tekijänoikeudet © 2022 LumiraDx ja sen tytäryhtiöt. Kaikki 
oikeudet pidätetään. LumiraDx ja LumiraDx Flame -logo ovat 
LumiraDx International LTD:n suojattuja tavaramerkkejä. 
Täydelliset tiedot näistä ja muista LumiraDx-rekisteröinneistä 
löytyvät osoitteesta lumiradx.com/IP. Kaikki muut 
tavaramerkit ovat omistajiensa omaisuutta. 
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Sarjan komponentit 
(100 reaktiota) 
Säilytä –15...–25 °C:ssa käyttöön asti. 

KOMPONENTTI MÄÄRÄ 
Positiivinen kontrolliaine (PCM) 250 µl 
Negatiivinen kontrolliaine (NCM) 1,5 ml 
Suolaseos 1 ml 
Eristyspuskuri 500 µl 
Internal Control/Primer Mix (sis. 
kontrollin ja alukkeiden seos) 
(IC/P) 

400 µl 

Pääseos 2,0 ml 

1. Sulatusreagenssit
• Osat sulatetaan esijäähdytetyssä 

kylmälohkossa, joka on tasapainotettu
2–8 °C:een. 

2. Näytteen valmistelu
• Kuivatikkunäyte – Jos tikku toimitetaan 

kuivana, siirrä yksi (1) ml yhteensopivaa 
kuljetuselatusainetta sopivaan putkeen 
ja aseta korkki päälle. Pyörittele tikun 
sisältävää putkea 30 sekunnin ajan 
jaksottaisilla sykäyksillä. Inkuboi tikkua 
huoneenlämmössä vähintään 
10 minuutin ajan. Poista ja hävitä tikku 
biovaarallisen jätteen astiaan. 

• Märkätikkunäyte – Jos näyte 
toimitetaan märkänä, voidaan 
käyttää vain 3 ml yhteensopivaa 
kuljetuselatusainetta, koska suurempi 
määrä voi vaikuttaa herkkyyteen. 
Suositeltu määrä on yksi (1) ml 
kuljetuselatusainetta. 

3. Näyte ja kontrollipuskuri
• Siirrä esijäähdytetyssä RT-PCR-levyssä

21,0 µl PCM, 21,0 µl NCM ja 21,0 µl 
näytettä sopiviin kaivoihin. 

• Lisää 5,0 µl eristyspuskuria kuhunkin 
kontrolliaineita ja näytettä sisältävään 
kaivoon. 

• Sekoita huolellisesti vähintään 
10 sekunnin ajan (vältä kuplien 
muodostumista). 

• Sulje RT-PCR-levy tiivistekalvolla ja 
pyöritä alaspäin 5 sekuntia. 

• Aseta RT-PCR-levy 65 °C:seen 
5 minuutiksi ja aseta se sitten 
välittömästi takaisin kylmäblokille. 

Huomautus: Jos nesteessä on 
kondensaatiota, levyä voidaan pyörittää 
alaspäin nesteen keräämiseksi kuoppien 
pohjalle. 

4. Reaktioseoksen valmistelu
• Valmista reaktioseos taulukossa 

esitetyssä järjestyksessä 
esijäähdytettyyn putkeen. 

• Määritä valmisteltavien reaktioiden
lukumäärä (N) määritystä kohti: 

REAKTIOSEOS 1 
reaktio 

100 reakti
ota 

N  
reaktiota 

Suolaseos 10,0 µl 1 000 µl N x 10,0 µl 
IC/P-seos 4,0 µl 400 µl N x 4,0 µ  
Pääseos 20,0 µl 2 000 µl N x 20,0 µ l 
Kokonaisti-
lavuus 

34,0 µl 3 400 µl N x 34,0 µ l 

• Pyöritä suolaseosta voimakkaasti 
20 sekuntia, sentrifugoi 5 sekuntia ja 
lisää sitten VÄLITTÖMÄSTI sopiva määrä 
esijäähdytettyyn putkeen. 

• Käännä IC/P-pullo ylösalaisin 
sekoittaaksesi, sentrifugoi 5 sekuntia ja 
lisää sitten VÄLITTÖMÄSTI sopiva määrä 
suolaseosta. 

• Sekoita huolellisesti vähintään 
10 sekunnin ajan (vältä kuplien 
muodostumista). Sentrifugoi hetki ja
aseta putki takaisin kylmäblokkiin. 

• Käännä pääseospullo ylösalaisin 
sekoittaaksesi, sentrifugoi 5 sekuntia ja 
lisää sitten VÄLITTÖMÄSTI sopiva määrä 
reaktioseosta. 

• Sekoita huolellisesti vähintään 
10 sekunnin ajan (vältä kuplien 
muodostumista). Sentrifugoi hetki ja
aseta putki takaisin kylmäblokkiin. 

5. Vahvistuslevyn valmistelu
• Siirrä reaktioseos esijäähdytettyyn 

reagenssisäiliöön. 
• Poista tiivistekalvo varovasti vaiheesta

3. 
• Lisää 34,0 µl reaktioseosta kuhunkin 

kaivoon, joka sisältää kontrollit tai 
näytteet. 

• Sekoita huolellisesti vähintään 
10 sekunnin ajan (vältä kuplien 
muodostumista). 

• Levitä optisen liimalevyn kalvo.
• Sentrifugoi levyä vähintään 

20 sekunnin ajan 2 000 rpm:n 
nopeudella. Varmista, että ilmakuplia 
ei enää näy. Jos näet kuplia, toista 
vaihe. 

6. Monistuksen ajo
HUOMAUTUS: Validoitujen RT-PCR-
instrumenttien koko asennus on kuvattu 
käyttöohjeessa. 
• Aseta 96-kaivoinen levy RT-PCR-

instrumenttiin ja noudata 
käyttöohjeissa kuvattuja 
instrumenttikohtaisia protokollia ja
analyysimenetelmiä.
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TÄRKEÄÄ: Tämä pikaohje ei sisällä täydellisiä ohjeita. Lue 
LumiraDx SARS-CoV-2 & Flu A/B STAR Complete -testin 
täydelliset käyttöohjeet ja pakkaustiedote huolellisesti 
ennen näytteiden ottamista. Käyttäjien tulee lukea 
LumiraDx SARS-CoV-2 & Flu A/B STAR Complete -testin 
käyttöohjeet ja pakkaustiedote, jotka on julkaistu 
LumiraDx:n verkkosivustolla osoitteessa 
www.lumiradx.com. Saat ilmaisen paperikopion koko 
käyttöohjeesta ja pikaohjeesta soittamalla meille 
numeroon +44 0 1172 842535 tai lähettämällä 
sähköpostia osoitteeseen 
CustomerServices@lumiradx.com 

qSTAR-REAGENSSIN VALMISTUS 
Kaikki komponentit on pidettävä kylminä reagenssien 
eheyden säilyttämiseksi. Määrityksen suorituskyvyn 
varmistamiseksi valmistele käyttöohjeissa kuvatut 
validoidut lämpöblokit ennen näytteiden ja reagenssien 
valmistelua. 

VAROTOIMENPITEET 
LumiraDx SARS-CoV-2 & Flu A/B STAR Complete on 
tarkoitettu sellaisen pätevän kliinisen 
laboratoriohenkilöstön käyttöön, joka on saanut 
erityisopastusta ja -koulutusta reaaliaikaisesta PCR-
tekniikasta ja in vitro -diagnostiikan toimenpiteistä. 

Asiakaspalvelu: JosLumiraDx SARS-CoV-2 & Flu A/B STAR 
Complete ei toimi odotetulla tavalla, ota yhteyttä 
asiakaspalveluun numeroon +44 (0)1172 842535 tai 
sähköpostiosoitteeseen CustomerServices@lumiradx.com. 

Tekijänoikeudet © 2022 LumiraDx ja sen tytäryhtiöt. Kaikki 
oikeudet pidätetään. LumiraDx ja LumiraDx Flame -logo ovat 
LumiraDx International LTD:n suojattuja tavaramerkkejä. 
Täydelliset tiedot näistä ja muista LumiraDx-rekisteröinneistä 
löytyvät osoitteesta lumiradx.com/IP. Kaikki muut 
tavaramerkit ovat omistajiensa omaisuutta. 
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Sarjan komponentit 
(100 reaktiota) 
Säilytä –15...–25 °C:ssa käyttöön asti. 

KOMPONENTTI MÄÄRÄ 
Positiivinen kontrolliaine (PCM) 250 µl 
Negatiivinen kontrolliaine (NCM) 1,5 ml 
Suolaseos 1 ml 
Eristyspuskuri 500 µl 
Internal Control/Primer Mix (sis. 
kontrollin ja alukkeiden seos) 
(IC/P) 

400 µl 

Pääseos 2,0 ml 

1. Sulatusreagenssit
• Osat sulatetaan esijäähdytetyssä 

kylmälohkossa, joka on tasapainotettu
2–8 °C:een. 

2. Syväkaivoisen levyn
valmistelu
• Kaada 100 ml yhteensopivaa

väliainetta reagenssisäiliöön. 
• Siirrä yksi (1) ml jokaiseen syväkaivoon 

monikanavaisella pipetillä. 
Huomautus: Jätä kaksi määritettyä 
kaivoa tyhjiksi ulkoisia kontrolleja varten. 

3. Näytteen valmistelu
• Kuiva näyte – Aseta näyte ja liota sitä 

vähintään 10 minuutin ajan sopivassa
kaivossa. 

• Poista näyte tikusta pyörittämällä 
näytekappaletta kaivon seinää vasten
enintään 5 kertaa ja ota tikku pois 
kaivosta. 

• Hävitä tikku biovaarallisen jätteen 
astiaan. 

4. Näyte ja kontrollipuskuri
• Siirrä syväkaivolevyltä 21,0 µl näytteitä

esijäähdytetyn RT-PCR-levyn 
asianmukaisiin kaivoihin. 

• Lisää 21,0 µl PCM:ää ja 21,0 µl NCM:ää 
asianmukaisiin kaivoihin. 

• Lisää 5,0 µl eristyspuskuria kuhunkin 
kaivoon, joka sisältää kontrollit tai 
näytettä. 

• Sekoita huolellisesti vähintään 
10 sekunnin ajan (vältä kuplien 
muodostumista). 

• Sulje RT-PCR-levy tiivistekalvolla ja
pyöritä alaspäin 5 sekuntia. 

• Aseta RT-PCR-levy 65 °C:seen 
5 minuutiksi ja aseta se sitten 
välittömästi takaisin kylmäblokille. 

Huomautus: Jos nesteessä on 
kondensaatiota, levyä voidaan pyörittää 
alaspäin nesteen keräämiseksi kuoppien 
pohjalle. 

5. Reaktioseoksen valmistelu
• Valmista reaktioseos taulukossa 

esitetyssä järjestyksessä 
esijäähdytettyyn putkeen. 

• Määritä valmisteltavien reaktioiden
lukumäärä (N) määritystä kohti: 

REAKTIOSEOS 1 
reaktio 

100 reakti
ota 

N  
reaktiota 

Suolaseos 10,0 µl 1 000 µl N x 10,0 µl 
IC/P-seos 4,0 µl 400 µl N x 4,0 µ l 
Pääseos 20,0 µl 2 000 µl N x 20,0 µ l 
Kokonaisti-
lavuus 

34,0 µl 3 400 µl N x 34,0 µ l 

• Pyöritä suolaseosta voimakkaasti 
20 sekuntia, sentrifugoi 5 sekuntia ja 
lisää sitten VÄLITTÖMÄSTI sopiva määrä 
esijäähdytettyyn putkeen. 

• Käännä IC/P-pullo ylösalaisin 
sekoittaaksesi, sentrifugoi 5 sekuntia ja 
lisää sitten VÄLITTÖMÄSTI sopiva määrä 
suolaseosta. 

• Sekoita huolellisesti vähintään 
10 sekunnin ajan (vältä kuplien 
muodostumista). Sentrifugoi hetki ja
aseta putki takaisin kylmäblokkiin. 

• Käännä pääseospullo ylösalaisin 
sekoittaaksesi, sentrifugoi 5 sekuntia ja 
lisää sitten VÄLITTÖMÄSTI sopiva määrä 
reaktioseosta. 

• Sekoita huolellisesti vähintään 
10 sekunnin ajan (vältä kuplien 
muodostumista). Sentrifugoi hetki ja
aseta putki takaisin kylmäblokkiin. 

6. Vahvistuslevyn valmistelu
• Siirrä reaktioseos esijäähdytettyyn 

reagenssisäiliöön. 
• Poista tiivistekalvo varovasti vaiheesta

3. 
• Lisää 34,0 µl reaktioseosta kuhunkin 

kaivoon, joka sisältää kontrollit tai 
näytteet. 

• Sekoita huolellisesti vähintään 
10 sekunnin ajan (vältä kuplien 
muodostumista). 

• Levitä optisen liimalevyn kalvo.
• Sentrifugoi levyä vähintään 

20 sekunnin ajan 2 000 rpm:n 
nopeudella. Varmista, että ilmakuplia 
ei enää näy. Jos näet kuplia, toista 
vaihe. 

7. Monistuksen ajo
HUOMAUTUS: Validoitujen RT-PCR-
instrumenttien koko asennus on kuvattu 
käyttöohjeessa. 
• Aseta 96-kaivoinen levy RT-PCR-

instrumenttiin ja noudata 
käyttöohjeissa kuvattuja 
instrumenttikohtaisia protokollia ja
analyysimenetelmiä. 
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