
KUN FOR EKSPORT 

Dual-Target SARS-CoV-2 STAR Complete ENGELSK

L018180801096 

Dette produktvedlegget er ikke et komplett sett med instruksjoner. Les hele bruksanvisningen (IFU) og hurtigreferanseinstruksjonene (QRI) 
grundig for LumiraDx Dual-Target SARS-CoV-2 STAR Complete før bruk. 
En gratis papirkopi av full IFU og QRI kan fås ved å kontakte oss på +44 (0) 1172 842 535 eller customerservices@lumiradx.com. 

Tiltenkt bruk 
LumiraDx Dual-Target SARS-CoV-2 STAR Complete er en rask, ikke-isotermisk nukleinsyreamplifikasjonstest (NAAT) som bruker qSTAR 
(quantitative Selective Temperature Amplification Reaction) teknologi for påvisning og differensiering av nukleinsyre fra to forskjellige 
gener (nsp1 & orf8) fra SARS-CoV-2-genom i nasofaryngeale eller fremre nasale vattpinneprøver samlet tørt eller i et transportmedium fra 
individer som er mistenkt for å ha COVID-19. 
Resultatene er for identifisering av SARS-CoV-2-nukleinsyre. SARS-CoV-2-nukleinsyre er generelt påviselig i prøver i øvre luftveier under den 
akutte fasen av infeksjonen. Positive resultater indikerer tilstedeværelsen av SARS-CoV-2-nukleinsyre; klinisk korrelasjon med pasienthistorie 
og annen diagnostisk informasjon er nødvendig for å fastsette pasientens infeksjonsstatus. Positive resultater utelukker ikke bakteriell 
infeksjon eller samtidig infeksjon med andre virus. Midlet som oppdages er kanskje ikke den definitive årsaken til sykdommen. Negative 
resultater utelukker ikke infeksjon med SARS-CoV-2 og bør ikke brukes som eneste grunnlag for beslutninger om pasientbehandling. 
Negative resultater må kombineres med kliniske observasjoner, pasienthistorie og epidemiologisk informasjon. 
LumiraDx Dual-Target SARS-CoV-2 STAR Complete er beregnet for bruk av kvalifisert klinisk laboratoriepersonell som er spesifikt instruert og 
opplært i teknikkene for sanntids-PCR og in vitro-diagnostiske prosedyrer. 
Laboratorier er pålagt å rapportere alle positive resultater til relevante offentlige helsemyndigheter. 

Pakkeinnhold og -volum 
KOMPONENT 96-BRØNN (L018180801096 
Dual-Target SARS-CoV-2 STAR Complete 
Positivt kontrollmedium (PCM) 250 µl 
Dual-Target SARS-CoV-2 STAR Complete 
Negativt kontrollmedium (NCM) 1,5 ml 
Dual-Target SARS-CoV-2 STAR Complete 
Saltblanding 1,0 ml 
Dual-Target SARS-CoV-2 STAR Complete 
Extraction Buffer 500 μL 
Dual-Target SARS-CoV-2 STAR Complete 
Internkontroll og primerblanding (IC/P-blanding) 200 µl 
Dual-Target SARS-CoV-2 STAR Complete 
Master Mix 2,0 ml 

Advarsel og forholdsregler 
For en liste over advarsler og begrensninger, se bruksanvisningen for LumiraDx Dual-Target SARS-CoV-2 STAR Complete-settet. 

Oppbevaringsinstruksjoner 
Ved mottak, oppbevar LumiraDx Dual-Target SARS-CoV-2 STAR Complete-settkomponenter ved mellom -15 °C og -25 °C. Se LumiraDx 
Dual-Target SARS-CoV-2 STAR Complete IFU før åpning og forberedelse av reagenser. 

Prøvetaking, håndtering, lagring og transport 
Riktig innsamling og håndtering av prøver er avgjørende for laboratoriediagnostikk av infeksjonssykdommer. En prøve som ikke er tatt på 
riktig måte kan føre til falske negative testresultater. Testing for luftveisvirus bør utføres i samråd med helsepersonell. Prøver bør tas så snart 
som mulig når en beslutning er tatt om å fortsette testing, uavhengig av tidspunktet for symptomdebut. Opplæring i prøvetaking 
anbefales sterkt på grunn av viktigheten av prøvekvalitet. 

Prøvetransport 
• Prøver må pakkes, sendes og transporteres i henhold til gjeldende utgave av International Air Transport Association (IATA) 

Dangerous Goods Regulation. Følg forsendelsesbestemmelsene for UN3373 biologiske stoffer, kategori B når du sender 
potensielle SARS-CoV-2-prøver. 

• Prøver må sendes i samsvar med gjeldende lokale, regionale, nasjonale og internasjonale transportforskrifter. 
• Oppretthold prøvelagringsforholdene som beskrevet nedenfor når du transporterer prøver. 

Prøvetaking og håndtering 
• Følg prøvetakingsenhetens instruksjoner for riktige innsamlings- og håndteringsprosedyrer. 
• Vattpinneprøver bør kun tas med vattpinner med syntetisk spiss, som nylon eller Dacron®, og et skaft av aluminium eller plast. 

Kalsiumalginatvattpinner er uakseptable, og bomullsvattpinner med treskaft anbefales ikke. 
• Våt vattpinne: prøver bør samles og plasseres i passende transportmedium, for eksempel Corning Transport Medium 

(katalognr. 25-500-CM) eller medium med lignende formulering, 0,85 % eller 0,90 % saltvannsløsning, eller 1x PBS (pH7,4). 
Vattpinner i opptil 3 ml kompatible transportmedier er akseptable, men for å forbedre ytelsen anbefales en (1) ml buffer. 

• Tørr vattpinne: prøver skal tas og plasseres i et sterilt, tørt transportrør, for eksempel et standard 15 ml Falcon-rør. For eluering av en tørr 
vattpinneprøve, tilsett 1 mL kompatibelt transportmedium og sett lokket på røret. Vortex røret som inneholder vattpinnen i 30 sekunder 
med periodisk pulsering. Inkuber vattpinnen ved romtemperatur i minst 10 minutter. Fjern og kast vattpinnen i det biologisk farlige avfallet. 

Prøvelagring 
• Følg alltid produsentens instruksjoner for riktig oppbevaring av prøver. 
• Tørre vattpinneprøver er stabile enten ved romtemperatur i opptil 48 timer eller nedkjølt (2–8 °C) i opptil 72 timer før behandling. 
• Våte vattpinneprøver bør oppbevares i kjøleskap (2–8 °C) i opptil 72 timer før behandling. Hvis det forventes en forsinkelse i 

testingen, oppbevar prøvene ved -20 °C eller lavere i 6 dager. 
• Hvis prøver ikke kan testes innen 72 timer etter innsamling, bør både tørr- og våtpinneprøver fryses, og kan fryses ved ≤ -20 °C i

opptil 6 dager til testing. 

Prøvebehandling 
Tørr vattpinne (standardformat) 
1. Hvis vattpinnen leveres tørr, overfør en (1) ml av et kompatibelt transportmedium til røret og sett på lokket på røret. 
2. Vortex røret som inneholder vattpinnen i 30 sekunder med periodisk pulsering. 
3. Inkuber vattpinnen ved romtemperatur i minst 10 minutter. 
4. Fjern og kast vattpinnen i biologisk farlig avfall. 

Tørr vattpinne (dypbrønnsformat) 
1. Hvis vattpinnen leveres tørr, overfør én (1) mL av et kompatibelt transportmedium til passende brønner, og la A1 og A12 stå tomme 

for eksterne kontroller. 
2. Plasser og bløtlegg vattpinnen i minst 10 minutter, og snurr deretter grundig ved å rotere vattpinnen mot siden av hver brønn opptil 5 ganger. 
3. Klem vattpinnen på siden av hver brønn, utenfor væsken, før den fjernes (se opp for krysskontaminering fra sprut). 
4. Fjern og kast vattpinnen i biologisk farlig avfall. 

Våt vattpinne 
1. Hvis vattpinneprøven leveres våt, er opptil 3 ml kompatibelt transportmedium akseptabelt, men dette høyere volumet kan påvirke

følsomheten. 

96-brønns formatkontroll, prøver og extraction buffer 
1. Tin PCM, NCM og Extraction Buffer på en kald blokk og vortex i 5 sekunder og sentrifuger deretter i 5 sekunder for å samle reagenser i

bunnen av røret. 
2. Overfør 23,0 μl PCM, 23,0 μl NCM og 23,0 μl prøve direkte til de riktige brønnene på den forhåndskjølte RT-PCR-platen. 
3. Tilsett 5,0 μl Extraction Buffer til hver brønn som inneholder en kontroll eller prøve. 
4. Pipetter opp og ned 10 ganger for å blande uten å generere bobler. 
5. Forsegl platen med forseglingsfilm og plasser ved 65 °C i 5 minutter, og plasser deretter RT-PCR-platen tilbake på den kalde blokken 

umiddelbart. 
Merk: Hvis det er kondens, kan platen spinnes ned for å samle opp væsken i bunnen av brønnene. 

96-brønns format reaksjonsblanding 
1. Tin saltblanding, IC/P-blanding og masterblanding på en kald blokk. 
2. Skaff et sterilt (RNase/DNase-fritt) rør og plasser på en kald blokk. 
3. Bestem antall reaksjoner (N) som skal forberedes per analyse: 

OPPSETT AV REAKSJONSBLANDING 1 REAKSJON 100 REAKSJONER N REAKSJONER 
Saltblanding 10,0 μl 1000 μl N x 10,0 μl 
IC/P-blanding 2,0 μl 200 μl N x 2,0 μl 
Master-blanding 20,0 μl 2000 μl N x 20,0 μl 
Totalvolum 32,0 µl 3200 µl N x 32,0 µl 

4. Vortex saltblandingen kraftig i 20 sekunder, sentrifuger i 5 sekunder for å samle reagens i bunnen av røret, og UMIDDELBART tilsett
passende volum til det forhåndskjølte mikrosentrifugerøret. 

5. Inverter IC/P-blandingen og masterblandingen for å blande og sentrifugere deretter i 5 sekunder for å samle reagenser på bunnen 
av røret (ikke vortex prøver) og UMIDDELBART tilsett det passende volumet til saltblandingen. 

6. Bland grundig i minst 10 sekunder (unngå å lage bobler). Sentrifuger kort (ikke vortex og ikke spinn nedover over lang tid), og 
sett deretter røret tilbake på den kalde blokken. 

7. Inverter masterblandingen for å blande og sentrifuger deretter i 5 sekunder for å samle reagenser i bunnen av røret (ikke vortex 
prøver), og tilsett UMIDDELBART det passende volumet for å fullføre reaksjonsblandingen.

8. Bland grundig i minst 10 sekunder (unngå å lage bobler). Sentrifuger kort, og sett deretter røret tilbake på den kalde blokken. 
9. Fjern forsiktig forseglingsfilmen og tilsett 32,0 μl reaksjonsblanding til hver brønn med kontroll eller prøve, pipetter opp og ned 10 

ganger for å blande uten å generere bobler. 
10. Påfør den optiske selvklebende platefilmen. Sentrifuger platen i minst 20 sekunder ved 2000 rpm for å samle opp reaksjonsblandingen 

i bunnen av hver brønn, og bekrefte at ingen bobler vedvarer. Hvis det observeres bobler, gjenta dette trinnet. 
11. Plasser 96-brønnplaten i RT-PCR-instrumentet og kjør den passende termiske profilen. 

Tolkning/Ytelse/Begrensninger 
Brukere bør referere til LumiraDx Dual-Target SARS-CoV-2 STAR Complete IFU for tolkning av resultater, ytelse og begrensninger. 

For retningslinjer for retur 
Hvis det er et problem med LumiraDx Dual-Target SARS-CoV-2 STAR Complete kan du bli bedt om å returnere varen. Før du returnerer, 
ber vi deg få et returautorisasjonsnummer fra LumiraDx kundeservice (Customerservices@lumiradx.com). Dette 
returautorisasjonsnummeret må stå på forsendelseskartongen for retur. For ordinær retur etter kjøp må du kontakte LumiraDx 
kundeservice for vilkår og betingelser. 

Begrenset garanti 
LumiraDx Dual-Target SARS-CoV-2 STAR Complete sett – I henhold til holdbarhet. Ubrukte produkter må oppbevares i henhold til de 
nødvendige oppbevaringsforholdene som er trykt i dette produktvedlegget, og de kan kun brukes frem til utløpsdatoen som er trykt 
på emballasjen. For den gjeldende garantiperioden garanterer LumiraDx at hvert produkt skal være (i) av god kvalitet og fri for 
materialfeil, (ii) fungere i samsvar med materialspesifikasjonene som er referert til i produktvedlegget, og (iii) godkjent av korrekte 
offentlige etater som kreves for salg av produkter for deres tiltenkte bruk (“den begrensede garantien”). Hvis produktet ikke oppfyller 
kravene i den begrensede garantien, deretter som kundens eneste rette, skal LumiraDx enten reparere eller erstatte, etter LumiraDxs 
skjønn, produktet. Bortsett fra den begrensede garantien som er angitt i dette avsnittet, fraskriver LumiraDx seg enhver garanti, uttrykt 
eller underforstått, inkludert, men ikke begrenset til, enhver garanti for salgbarhet, egnethet for et bestemt formål og ikke-krenkelse 
angående produktet. LumiraDx’ maksimale ansvar overfor ethvert kundekrav skal ikke overstige netto produktprisen betalt av kunden. 
Ingen av partene skal være ansvarlige overfor den andre parten for spesielle, tilfeldige eller følgeskader, inkludert, uten begrensning, 
tap av virksomhet, fortjeneste, data eller inntekt, selv om en part mottar varsel på forhånd om at slike skader kan oppstå. Den 
begrensede garantien ovenfor skal ikke gjelde dersom kunden har utsatt LumiraDx Dual-Target SARS-CoV-2 STAR Complete for fysisk 
misbruk, misbruk, unormal bruk, bruk som ikke er i samsvar med medfølgende produktvedlegg, svindel, tukling, unormal fysisk 
belastning, uaktsomhet eller ulykker. Ethvert garantikrav fra kunden i henhold til den begrensede garantien skal fremsettes skriftlig innen 
den gjeldende begrensede garantiperioden. 

Åndsverk 
LumiraDx-settet og all medfølgende LumiraDx-dokumentasjon (‘Produkter’) er beskyttet av loven. Opphavsretten for LumiraDx-produktene 
forblir hos LumiraDx. Detaljer om relevant intellektuell eiendom angående produktene våre finnes på lumiraDx.com/IP. 

Juridiske merknader 
Copyright © 2022 LumiraDx og tilknyttede selskaper. Alle rettigheter forbeholdt. LumiraDx- og LumiraDx Flame-logoen er beskyttede 
varemerker som tilhører LumiraDx International LTD. Fullstendige opplysninger om disse og andre registreringer av LumiraDx finnes på 
LumiraDx.com/IP. Alle andre varemerker tilhører sine respektive eiere. 

Reagensklager/spørsmål 
Hvis du har et spørsmål/kommentar om dette produktet, vennligst kontakt LumiraDx på e-post på CustomerServices@LumiraDx.com. 
Inkluder «LumiraDx SARS-CoV-2 RNA STAR Complete» i emnefeltet. 

Ordliste over symboler 

LumiraDx UK Ltd. 
Enhet 50, Yorkshire Way 
Doncaster DN3 3FT, 
Firmanummer

+44 (0)1172 842535 

LumiraDx B.V. 

Looskade 20 
6041 LE Roermond  
Nederland 

LumiraDx amerikanske 
kontor  
221 Crescent Street 

Suite 502 
Waltham, MA 02453 
+1-617-621-9775 

LumiraDx 
6650 Nancy Ridge Drive 
San Diego, CA 92121, USA 

Produktvedlegg SD-COM-ART-00324 Rev 2 Rev Dato 2022/09  

 Temperaturbegrensning Utløpsdato – datoen som den uåpnede 
reagensen ikke kan brukes etter 

  In vitro-diagnostisk medisinsk utstyr 
Inneholder tilstrekkelig reagens for ‘n’ 
reaksjoner 

‘n’ 

  Katalogreferansenummer 
Se www.lumiradx.com for elektronisk versjon 
av bruksanvisningen 

  Partinummer/batchkode  Positivt kontrollmedium 

 Produsent  Negativt kontrollmedium 

 CE-merke for samsvar 
Autorisert representant i Det europeiske 
fellesskap 

 Europeisk importør

Ukontaminert resirkulert innholdsemballasje, settboks, bruksanvisning er 
resirkulerbart hvis det kan samles opp, separeres eller på annen måte 
gjenvinnes fra avfallsstrømmen gjennom et etablert resirkuleringsprogram. 
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