
LumiraDx SARS-CoV-2 & Flu A/B Test er en automatisk, hurtig mikro�uidisk immun�uorescensanalyse til brug sammen med 
LumiraDx Platformen, som anvendes til patientnær analyse, beregnet til kvalitativ påvisning og di�erentiering af SARS-CoV-2, 
in�uenza A og/eller in�uenza B virale antigener fra nasale podepindsprøver. Prøver indsamlet fra personer med formodet 
lu�vejsinfektion, der stemmer overens med Covid-19 af vedkommendes læge.

Denne tekniske oversigt har til hensigt at give en omfattende liste over podepinde, der er valideret af LumiraDx til brug med 
SARS-CoV-2 & Flu A/B Test. 

Denne tekniske oversigt indeholder en komplet liste over podepinde, der er speci�kke for leverandøren og en bestemt varekode. 
Podepindenes ydeevne er blevet bekræ�et og godkendt til anvendelse med LumiraDx SARS-CoV-2 & Flu A/B Test på 
valideringstidspunktet. LumiraDx kan ikke garantere, at podepindsleverandører ikke vil ændre podepindenes råvarer eller 
speci�kationer, hvilket muligvis kan påvirke podepindenes ydeevne. 

Podepinde fra andre leverandører er ikke valideret til brug med LumiraDx SARS-CoV-2 & Flu A/B Test. Testen vil muligvis ikke 
fungere som forventet, hvis der anvendes podepinde fra andre leverandører. 

Endvidere vil de ovenstående leverandører muligvis tilbyde tilsvarende podepinde, som har en anden varekode. Disse 
podepinde er godkendt til brug med LumiraDx SARS-CoV-2 & Flu A/B Test. Testen vil muligvis ikke fungere som forventet, hvis der 
anvendes andre podepinde end podepindene med nøjagtigt de samme varenumre som vist ovenfor. 

• Copan Nasal FLOQSwab™ Regular (leverandørens varekode: 502CS01)
• Copan Regular podepind med �ock-�bre og 100 mm knækpunkt i tørt rør (varekode 519C)
• Copan Regular PL/podepind NY/VEL tørt rør (leverandørens varekode: 552C)
• Copan REGULAR APPL.NYLON PF100 (leverandørens varekode: 519CS01)
• Puritan HydraFlock™ steril standard �ock podepind (leverandørens varekode: 25-3506-H)
• Gongdong steril podepind til engangsbrug (leverandørens varekode: G1029FT77)
• Gongdong steril podepind til engangsbrug (leverandørens varekode: G1029FT77-25)
• MWE Medical Wire Dryswab™ podepind med rayon (leverandørens varekode: MW112)
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