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Dual-Target 
SARS-CoV-2 
STAR Complete 
Pikaohjeet 

Vakiomuoto 

L018180801096 

TÄRKEÄÄ: Tämä pikaohje ei ole täydellinen ohjeisto. Lue 
LumiraDx Dual-Target SARS-CoV-2 STAR Complete -testin 
täydelliset käyttöohjeet ja pakkausseloste huolellisesti 
ennen näytteiden ajamista. Käyttäjien tulee tarkistaa 
LumiraDx Dual-Target SARS-CoV-2 STAR Complete -testin 
käyttöohjeet ja pakkausseloste, 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 tulee säilyttää kylminä reagenssien 
eheyden säilyttämiseksi. Varmista määrityksen suorituskyky 
valmistelemalla käyttöohjeessa kuvatut validoidut PCR-
laitteet ennen näytteiden ja reagenssien valmistelua. 

VAROTOIMET 
LumiraDx Dual-Target SARS-CoV-2 STAR Complete on 
tarkoitettu sellaisen pätevän kliinisen 
laboratoriohenkilöstön käyttöön, joka on saanut 
erityisopastusta ja -koulutusta reaaliaikaisesta PCR-
tekniikasta ja in vitro -diagnostiikan toimenpiteistä. 

Asiakaspalvelu: Jos LumiraDx Dual-Target SARS-CoV-2 STAR Complete ei 
toimi odotetulla tavalla, ota yhteyttä asiakaspalveluun soittamalla 
numeroon +44 (0)1172 842535 tai lähettämällä sähköpostia osoitteeseen 
CustomerServices@lumiradx.com. 

Copyright © 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. 

Sarjan komponentit (100 reaktiota) 
Säilytä –15 °C:ssa ja –25 °C:ssa käyttöön asti 

KOMPONENTTI MÄÄRÄ 

Positive Control Media (positiivinen 
kontrolliaine) (PCM) 

250 μl 

Negative Control Media (negatiivinen 
kontrolliaine) (NCM) 

1,5 ml 

Salt Mix (suolaseos) 1,0 ml 

Extraction Buffer (uuttopuskuri) 500 μl 

Internal Control/Primer Mix (sis. kontrollin ja 
alukkeiden seos) (IC/P-seos) 

200 μl 

Master Mix (pääseos) 2,0 ml 

1. Sulata reagenssit
• Sulata komponentit esijäähdytetyssä 

kylmäblokissa, joka on tasapainotettu
2–8 °C:seen. 

2. Näytteen valmistelu
• Kuiva vanupuikko: Jos vanupuikko 

toimitetaan kuivana, siirrä yksi (1) ml 
yhteensopivaa siirtoainetta sopivaan 
putkeen ja sulje putki. Vorteksoi 
vanupuikon sisältävää putkea 30 
sekuntia ajoittain pulsoivalla 
sekoitustavalla. Inkuboi vanupuikkoa 
huoneenlämmössä vähintään 10 
minuuttia. Poista vanupuikko ja heitä 
se biovaarallisen jätteen astiaan. 

• Märkä vanupuikko: Jos 
vanupuikkonäyte toimitetaan 
märkänä, enintään 3 ml 
yhteensopivaa siirtoainetta 
hyväksytään, tätä suurempi määrä voi
vaikuttaa näytteen herkkyyteen. Yksi 
(1) ml siirtoainetta on suositeltavaa.

3. Näytteen ja kontrollin uutto
• Siirrä esijäähdytetylle RT-PCR-levylle 

23,0 µl PCM:ää, 23,0 µl NCM:ta ja 23,0
µl näytettä sopiviin kuoppiin. 

• Lisää 5,0 µl uuttopuskuria jokaiseen 
kuoppaan, joka sisältää kontrolleja ja
näytteen/näytteitä. 

• Sekoita perusteellisesti vähintään 10
sekuntia (vältä kuplien 
muodostumista). 

• Sulje RT-PCR-levy tiivistekalvolla ja
linkoa sitä 5 sekuntia. 

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

Huomaa: Jos kondensaatiota esiintyy, 
levyä voidaan lingota nesteen 
keräämiseksi kuoppien pohjalle. 

4. Valmistele reaktioseos
• Valmistele reaktioseos 

esijäähdytetyssä putkessa taulukon 
mukaisessa järjestyksessä. 

• Määritä valmisteltavien reaktioiden
lukumäärä (N) määritystä kohti: 

REACTION MIX 
(reaktioseos) 

1 REAKTIO 100 REAKTIOTA N REAKTIOTA 

Salt Mix (suolaseos) 10,0 μl 1 000 μl N x 10,0 μl 

IC/P-seos 2,0 μl 200 μl N x 2,0 μl 

Master Mix (pääseos) 20,0 μl 2 000 μl N x 20,0 μl 

Kokonaistilavuus 32,0 μl 3 200 μl N x 32,0 μl 

• Vorteksoi suolaseosta voimakkaasti 20
sekuntia, sentrifugoi 5 sekuntia ja lisää 
VÄLITTÖMÄSTI sopiva tilavuus 
esijäähdytettyyn putkeen. 

• Käännä IC/P-pullo ylösalaisin 
sekoittaaksesi sitä, sentrifugoi 5 sekuntia
ja lisää sitten VÄLITTÖMÄSTI sopiva 
tilavuus suolaseokseen. 

• Sekoita perusteellisesti vähintään 10 
sekuntia (vältä kuplien 
muodostumista). Sentrifugoi lyhyesti ja
aseta sitten putki takaisin 
kylmäblokkiin. 

• Kääntele pääseoksen pulloa 
ylösalaisin sekoittaaksesi sen, 
sentrifugoi 5 sekuntia ja lisää sitten 
VÄLITTÖMÄSTI sopiva tilavuus 
reaktioseoksen viimeistelemiseksi. 

• Sekoita perusteellisesti vähintään 10
sekuntia (vältä kuplien 
muodostumista). 

• Sentrifugoi lyhyesti ja aseta sitten 
putki takaisin kylmäblokkiin. 

5. Valmistele monistuslevy
• Siirrä reaktioseos esijäähdytetyssä

reagenssisäiliössä. 
• Poista tiivistekalvo varovasti vaiheesta 3.
• Lisää 32,0 µl reaktioseosta kuhunkin 

kuoppaan kontrollien ja 
näytteen/näytteiden kanssa. 

• Sekoita perusteellisesti vähintään 10 
sekuntia (vältä kuplien muodostumista).

• Kiinnitä optinen liimalevykalvo.
• Sentrifugoi levyä vähintään 20 sekuntia

nopeudella 2 000 kierr./min. Varmista, 
ettei kuplia näy. Jos havaitset kuplia, 
toista vaihe. 

6. Monistuksen suorittaminen
Huomaa: Validoitujen RT-PCR-laitteiden 
lopullinen valmistelu on kuvattu 
käyttöoppaassa. 
• Aseta 96-kuoppainen levy RT-PCR-

laitteeseen ja noudata laitekohtaisia 
protokollia ja analyysimenetelmiä, 
jotka on kuvattu käyttöohjeissa.
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Looskade 20                 
6041 LE Roermond,      
Alankomaat

LumiraDx AB 
Västra Vägen 5A 16961 
Solna, Ruotsi 

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

http://www.lumiradx.com/
mailto:CustomerServices@lumiradx.com
mailto:CustomerServices@lumiradx.com


SD-COM-ART-00310 R1, PÄIVÄYS 2022/07

Dual-Target 
SARS-CoV-2 
STAR Complete 
Pikaohjeet 

Syöväkuoppainen muoto 

L018180801096 

TÄRKEÄÄ: Tämä pikaohje ei ole täydellinen ohjeisto. Lue 
LumiraDx Dual-Target SARS-CoV-2 STAR Complete -testin 
täydelliset käyttöohjeet ja pakkausseloste huolellisesti 
ennen näytteiden ajamista. Käyttäjien tulee tarkistaa 
LumiraDx Dual-Target SARS-CoV-2 STAR Complete -testin 
käyttöohjeet ja pakkausseloste, 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 tulee säilyttää kylminä reagenssien 
eheyden säilyttämiseksi. Varmista määrityksen suorituskyky 
valmistelemalla käyttöohjeessa kuvatut validoidut PCR-
laitteet ennen näytteiden 
ja reagenssien valmistelua. 

VAROTOIMET 
LumiraDx Dual-Target SARS-CoV-2 STAR Complete on 
tarkoitettu sellaisen pätevän kliinisen 
laboratoriohenkilöstön käyttöön, joka on saanut 
erityisopastusta ja -koulutusta reaaliaikaisesta PCR-
tekniikasta ja in vitro -diagnostiikan toimenpiteistä. 

Asiakaspalvelu: Jos LumiraDx Dual-Target SARS-CoV-2 STAR 
Complete ei toimi odotetulla tavalla, ota yhteyttä 
asiakaspalveluun soittamalla numeroon +44 (0)1172 842535 tai 
lähettämällä sähköpostia osoitteeseen 
CustomerServices@lumiradx.com. 
Copyright © 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. 

KOMPONENTTI MÄÄRÄ 

Positive Control Media (positiivinen 
kontrolliaine) (PCM) 

250 μl 

Negative Control Media (negatiivinen 
kontrolliaine) (NCM) 

1,5 ml 

Salt Mix (suolaseos) 1,0 ml 

Extraction Buffer (uuttopuskuri) 500 μl 

Internal Control/Primer Mix (sis. kontrollin ja 
alukkeiden seos) (IC/P-seos) 

200 μl 

Master Mix (pääseos) 2,0 ml 

1. Sulata reagenssit
• Sulata komponentit esijäähdytetyssä 

kylmäblokissa, joka on tasapainotettu
2–8 °C:seen. 

2. Valmistele syväkuoppalevy
• Kaada 100 ml yhteensopivaa väliainetta

reagenssisäiliöön. 
• Siirrä 1 ml jokaiseen syvään kuoppaan 

monikanavaisella pipetillä. 
Huomautus Jätä kaksi ulkoisille kontrolleille 
tarkoitettua kuoppaa tyhjiksi. 

3. Näytteen valmistelu
• Kuiva vanupuikko: Aseta vanupuikko 

sopivaan kuoppaan ja liota sitä 
vähintään 10 minuuttia. 

• Purista neste vanupuikosta kiertämällä 
vanupuikkoa kuopan reunaa vasten 
enintään 5 kertaa samalla, kun poistat 
vanupuikkoa kuopasta. 

• Heitä vanupuikko biovaarallisen jätteen
astiaan. 

4. Näytteen ja kontrollin uutto
• Siirrä syväkuoppalevyltä 23,0 µl näytettä

asianmukaisiin kuoppiin. 
• Lisää 23,0 µl PCM:ää ja 23,0 µl NCM:tä

asianmukaisiin kuoppiin. 
• Lisää 5,0 µl uuttopuskuria jokaiseen 

kuoppaan, joka sisältää kontrolleja tai
näytteen/näytteitä.

• Sekoita perusteellisesti vähintään 10
sekuntia (vältä kuplien 
muodostumista).

• Sulje RT-PCR-levy tiivistekalvolla ja 
linkoa sitä 5 sekuntia. 

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

Huomaa: jos kondensaatiota esiintyy, 
levyä voidaan lingota nesteen 
keräämiseksi kuoppien pohjalle. 
. 

5. Valmistele reaktioseos
• Valmistele reaktioseos esijäähdytetyssä

putkessa taulukon mukaisessa 
järjestyksessä. 

• Määritä valmisteltavien reaktioiden
lukumäärä (N) määritystä kohti: 

REAKTIOSEOS 1 REAKTIO  100 REAKTIOTA N REAKTIOTA 

Salt Mix 

IC/P Mix 
Master Mix 20,0 µl  2 000 µl  N x 20,0 µl 

Kokonaistilavuus 32,0 µl  3 200 µl  N x 32,0 µl 

• Vorteksoi suolaseosta voimakkaasti 20
sekuntia, sentrifugoi 5 sekuntia ja lisää 
VÄLITTÖMÄSTI sopiva tilavuus 
esijäähdytettyyn putkeen. 

• Käännä IC/P-pullo ylösalaisin 
sekoittaaksesi sitä, sentrifugoi 5 sekuntia
ja lisää sitten VÄLITTÖMÄSTI sopiva
tilavuus suolaseokseen. 

• Sekoita perusteellisesti vähintään 10 
sekuntia (vältä kuplien 
muodostumista). Sentrifugoi lyhyesti ja
aseta sitten putki takaisin 
kylmäblokkiin. 

• Kääntele pääseoksen pulloa 
ylösalaisin sekoittaaksesi sen, 
sentrifugoi 5 sekuntia ja lisää sitten 
VÄLITTÖMÄSTI sopiva tilavuus 
reaktioseoksen viimeistelemiseksi. 

• Sekoita perusteellisesti vähintään 10 
sekuntia (vältä kuplien 
muodostumista). Sentrifugoi lyhyesti ja
aseta sitten putki takaisin 
kylmäblokkiin. 

6. Valmistele monistuslevy
• Siirrä reaktioseos esijäähdytetyssä

reagenssisäiliössä. 
• Poista tiivistekalvo varovasti vaiheesta 4. 
• Lisää 32,0 µl reaktioseosta kuhunkin 

kuoppaan kontrollien ja 
näytteen/näytteiden kanssa. 

10,0 µl  1 000 µl  N x 10,0 µl  Sekoita perusteellisesti vähintään 10
sekuntia (vältä kuplien 
muodostumista). 

• Kiinnitä optinen liimalevykalvo.
• Sentrifugoi levyä vähintään 20 sekuntia

nopeudella 2 000 kierr./min. Varmista, 
ettei kuplia näy. Jos havaitset kuplia, 
toista vaihe. 

7. Monistuksen suorittaminen
HUOMAA: Validoitujen PCR-laitteiden 
loppukokoonpano on kuvattu 
käyttöoppaassa. 
• Aseta 96-kuoppainen levy validoituun 

PCR-laitteeseen ja noudata 
käyttöohjeessa kuvattuja laitekohtaisia
protokollia ja analyysimenetelmiä. 

LumiraDx UK Ltd 
Unit 50, Yorkshire Way       
Doncaster DN3 3FT,    
Yhdistynyt kuningaskunta 

LumiraDx B.V. 
Looskade 20                 
6041 LE Roermond,      
Alankomaat

LumiraDx AB 
Västra Vägen 5A 16961 
Solna, Ruotsi 

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

Sarjan komponentit (100 reaktiota) 
Säilytä –15 °C:ssa ja –25 °C:ssa käyttöön asti 

2,0µl 200 µl N x 2,0 µl

•
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