
LumiraDx SARS-CoV-2 & Flu A/B Test er en automatisert hurtig mikro�uidisk immun�uorescens-analyse for bruk med LumiraDx 
Platform, for pasientnær analysering, beregnet for kvalitativ deteksjon og di�erensiering av virale SARS-CoV-2-, in�uensa A- 
og/eller in�uensa B-antigener fra nasal prøve. Prøver tas av personer som helsepersonell mistenker har virusinfeksjon i lu�veiene 
som samsvarer med covid-19.

Denne tekniske bulletinen vil prøve å gi en utfyllende liste over prøvetakingspinner som er validert av LumiraDx for bruk med 
SARS-CoV-2 & Flu A/B Test. 

Denne tekniske bulletinen inneholder en komplett liste med prøvetakingspinner fra en bestemt leverandør og en produktkode 
med ytelse som ble bekre�et godkjent til bruk med LumiraDx SARS-CoV-2 & Flu A/B Test på samme tidspunkt som 
valideringstestingen. LumiraDx kan ikke garantere at leverandører av pinner ikke vil endre råmaterialer eller andre spesi�kasjoner 
for pinner, som kan påvirke ytelsen. 

Pinner fra andre leverandører har ikke blitt validert for bruk med LumiraDx SARS-CoV-2 & Flu A/B Test. Det er ikke sikkert at testen 
yter som forventet hvis det brukes pinner fra andre leverandører. 

Videre kan leverandørene som er nevnt ovenfor, tilby lignende pinner under en annen produktkode. Disse prøvetakingspinnene 
er ikke validert for bruk med LumiraDx SARS-CoV-2 & Flu A/B Test. Det er ikke sikkert at testen yter som forventet hvis det brukes 
andre pinner enn nøyaktig dem som er listet med produktkoder ovenfor. 

• Copan Nasal FLOQSwab™ Regular (leverandørens produktkode: 502CS01)
• Copan Regular Flocked Swab med 100 mm knekkpunkt i tørt rør (produktkode 519C)
• Copan Regular PL/Swab NY/VEL Drytube (leverandørens produktkode: 552C)
• Copan REGULAR APPL.NYLON PF100 (leverandørens produktkode: 519CS01)
• Puritan HydraFlock™ Sterile Standard Flock Swab (leverandørens produktkode: 25-3506-H)
• Gongdong Disposable Sterile Swab (leverandørens produktkode: G1029FT77)
• Gongdong Disposable Sterile Swab (leverandørens produktkode: G1029FT77-25)
• MWE Medical Wire DrySwab™ Rayon Swab (leverandørens produktkode: MW112)
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