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Tämä tuoteseloste ei sisällä täydellisiä ohjeita. Lue LumiraDx SARS-CoV-2 & Flu A/B RNA STAR Complete -testin täydelliset käyttöohjeet ja pikaohjeet 
huolellisesti ennen näytteiden ottamista. 
Saat ilmaisen paperikopion koko käyttöohjeesta ja pikaohjeesta soittamalla meille numeroon +440 1172 842535 tai lähettämällä sähköpostia 
osoitteeseen CustomerServices@LumiraDx.com. 

Käyttötarkoitus 
LumiraDx SARS-CoV-2 & Flu A/B RNA STAR Complete -määritys on nopea, ei-isoterminen nukleiinihappomonistuksen qSTAR (Selective Temperature 
Amplification Reaction) -menetelmä, joka on tarkoitettu nukleiinihapon kvalitatiiviseen havaitsemiseen ja erottamiseen SARS-CoV-2-, influenssa A- 
ja/tai influenssa B -virukset ylempien hengitysteiden näytteistä (kuten nenän etuosan ja nenänielun näytteistä), jotka on kerätty kuivana tai 
kuljetuselatusaineessa henkilöiltä, joiden terveydenhuollon tarjoaja epäilee sairastavan COVID-19-virusta ja/tai influenssaa. 
LumiraDx SARS-CoV-2 & Flu A/B RNA STAR Complete -määritys on tarkoitettu käytettäväksi SARS-CoV-2:n, influenssa A:n ja/tai influenssa B:n 
nukleiinihapon samanaikaiseen havaitsemiseen ja erottamiseen kliinisistä näytteistä, eikä sitä ole tarkoitettu influenssa C -viruksen havaitsemiseen. 
SARS-CoV-2, influenssa A ja influenssa B on yleensä havaittavissa ylähengitysteiden näytteistä infektion akuutin vaiheen aikana. Positiiviset tulokset 
viittaavat aktiiviseen infektioon, mutta ne eivät sulje pois bakteeri-infektiota tai muiden sellaisten taudinaiheuttajien samanaikaista infektiota, joita 
testi ei havaitse. Havaittu aine ei välttämättä ole sairauden varma syy. 
Negatiiviset LumiraDx SARS-CoV-2 & Flu A/B RNA STAR Complete -määritystulokset eivät sulje pois SARS-CoV-2-, influenssa A- ja/tai influenssa B -
infektioita, eikä niitä tule käyttää ainoana perustana potilaan hoitopäätöksille. Negatiiviset tulokset on yhdistettävä kliinisiin havaintoihin, 
potilashistoriaan ja epidemiologisiin tietoihin. 
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. 

Menettely/tulkinta/rajoitukset 
Luettelo varoituksista ja varotoimista löytyy LumiraDx SARS-CoV-2 & Flu A/B RNA STAR Complete -sarjan käyttöohjeista. 

Pikaohjeet 
Lue kaikki käyttöohjeet huolellisesti ennen kuin käytät pikaohjeita tai tässä pakkaustiedotteessa kuvattua pika-asetusta. Tämä pikaohje ei sisällä 
täydellisiä ohjeita. Saat ilmaisen paperikopion koko käyttöohjeesta soittamalla meille numeroon +44 0 1172 842535 tai lähettämällä sähköpostia 
osoitteeseen CustomerServices@lumiradx.com. 

Pakkauksen sisältö/määrät 
KOMPONENTTI 96-WELL (L022180209096) 

SARS-CoV-2 & Flu A/B RNA STAR Complete 
Positiivinen kontrolliaine (PCM) 250 µl 

SARS-CoV-2 & Flu A/B RNA STAR Complete 
Negatiivinen kontrolliaine (NCM) 1,5 ml 

SARS-CoV-2 & Flu A/B RNA STAR Complete 
Suolaseos 1,0 ml 

SARS-CoV-2 & Flu A/B RNA STAR Complete 
Eristyspuskuri 500 µl 

SARS-CoV-2 & Flu A/B RNA STAR Complete 
Internal Control & Primer Mix (sis. kontrollin ja alukkeiden seos) (IC/P-seos) 400 µl 

SARS-CoV-2 & Flu A/B RNA STAR Complete 
Pääseos 2,0 ml 

Säilytysohjeet 
Säilytä LumiraDx SARS-CoV-2 & Flu A/B RNA STAR Complete -sarjan komponentit vastaanottamisen jälkeen lämpötilassa –15...–25 °C. Katso 
käyttöoppaan kappale Reagenssin varastointi, käsittely ja stabiliteetti ennen reagenssien avaamista ja valmistelua. 

Varoitukset ja rajoitukset 
Täydellinen luettelo varoituksista ja rajoituksista on LumiraDx SARS-CoV-2 & Flu A/B RNA STAR Complete -sarjan käyttöohjeissa. Kontrolleja on 
käsiteltävä hyväksytyllä BSL-2-käsittelyalueella, jotta vältetään laboratoriovälineiden ja reagenssien kontaminaatio, joka voi aiheuttaa vääriä 
positiivisia tuloksia. Tämä testi ei ole tarttuva. Tämä testi on kuitenkin suoritettava hyvien laboratoriokäytäntöjen mukaisesti. 

Näytteen kuljetus 
• Näytteet on pakattava, lähetettävä ja kuljetettava kansainvälisen ilmakuljetusliiton (IATA) vaarallisia aineita koskevan määräyksen uusimman 

painoksen mukaisesti. Noudata YK 3373 -kuljetusasetusta, joka koskee luokan B biologisen aineen kuljetusta, kun lähetät mahdollisia SARS-CoV-2-
näytteitä. 

• Näytteet on toimitettava paikallisten, alueellisten, kansallisten ja kansainvälisten kuljetussäännösten mukaisesti.
• Säilytä näytteiden säilytysolosuhteet alla kuvatulla tavalla näytteitä kuljetettaessa.

Näytteiden keruu, käsittely, varastointi ja kuljetus 
Näytteiden asianmukainen ottaminen ja käsittely on tärkeää tehtäessä tartuntatautien laboratoriodiagnoosia.  Näyte, jota ei ole otettu oikein, voi 
aiheuttaa virheellisiä testituloksia. Hengityselinten virustestaus on tehtävä yhteistyössä terveydenhuollon tarjoajan kanssa. Näytteet tulee ottaa 
mahdollisimman pian, kun on tehty päätös testaamisesta, riippumatta oireiden alkamisajasta. Näytteenottokoulutus on erittäin suositeltavaa 
näytteiden laadun suuren merkityksen vuoksi. 

Näytteiden otto ja käsittely 
• Noudata näytteenottolaitteen ohjeita asianmukaisten keräys- ja käsittelytoimenpiteiden varmistamiseksi. 
• Tikkunäytteet tulee ottaa käyttämällä vain vanupuikkoja, joissa on synteettinen kärki, kuten nailon- tai Dacron®-kärki, ja alumiininen tai muovinen 

varsi. Kalsiumalginaattivanupuikkoja ei hyväksytä, eikä puuvarrellisia vanupuikkoja suositella. 
• Märkä näyte: näytteet on kerättävä ja sijoitettava sopivaan kuljetuselatusaineeseen, kuten Corning-kuljetuselatusaineeseen (luettelonumero 25-

500-CM) tai vastaavaan väliaineeseen, 0,85 %:n tai 0,90 %:n keittosuolaliuokseen tai 1x PBS-liuokseen (pH 7,4). Tikut, jotka on toimitettu enintään 3 
ml:ssa yhteensopivaa kuljetuselatusainetta, ovat hyväksyttäviä, mutta suorituskyvyn parantamiseksi suositellaan yhtä (1) ml:aa puskuria. 

• Kuiva näyte:: näytteet tulee ottaa ja asettaa steriiliin, kuivaan siirtoputkeen, kuten tavalliseen 15 ml:n Falcon-putkeen. Kuivan näytteen eluutiota
varten lisätään 1 ml yhteensopivaa kuljetuselatusainetta ja sitten suljetaan putki. Pyörittele tikun sisältävää putkea 30 sekunnin ajan jaksottaisilla 
sykäyksillä. Inkuboi tikkua huoneenlämmössä vähintään 10 minuutin ajan. Poista ja hävitä tikku biovaarallisen jätteen astiaan. 

Näytteen varastointi 
• Kuivat tikkunäytteet säilyvät joko huoneenlämmössä enintään 48 tuntia tai jääkaapissa (2–8 °C) enintään 72 tuntia ennen käsittelyä.
• Märkiä tikkunäytteitä tulee säilyttää jääkaapissa (2–8 °C) enintään 72 tuntia ennen käsittelyä. Jos testauksessa on odotettavissa viivettä, säilytä

näytteitä −20 °C:ssa tai alemmassa lämpötilassa enintään kuuden päivän ajan. 
• Jos näytteitä ei voida testata 72 tunnin kuluessa ottamisesta, sekä kuivatikkunäytteet että märkätikkunäytteet tulee jäädyttää < –20 °C:seen 

enintään 6 päivän ajaksi testaamiseen asti. 

Näytteiden käsittely 
Kuiva näyte (vakiomuoto) 
1. Jos tikku toimitetaan kuivana, siirrä yksi (1) ml yhteensopivaa kuljetuselatusainetta sopivaan putkeen ja aseta korkki päälle.
2. Pyörittele tikun sisältävää putkea 30 sekunnin ajan jaksottaisilla sykäyksillä. 
3. Inkuboi tikkua huoneenlämmössä vähintään 10 minuutin ajan.
4. Poista ja hävitä tikku biovaarallisen jätteen astiaan.

Kuiva näyte (syväkuoppamuoto) 
1. Jos tikku toimitetaan kuivana, siirrä yksi (1) ml yhteensopivaa kuljetuselatusainetta sopiviin kuoppiin. 
2. Aseta tikku putkeen, liota sitä vähintään 30 sekuntia ja sekoita sitten kunnolla pyörittämällä puikkoa kuopan kylkeä vasten enintään 5 kertaa. 
3. Paina sitten tikku jokaista kuopan kylkeä vasten nesteen yläpuolella ennen sen poistamista (varo roiskeiden aiheuttamaa ristikontaminaatiota).
4. Poista ja hävitä tikku biovaarallisen jätteen astiaan.

Märkä näyte 
1. Jos näyte toimitetaan märkänä, voidaan käyttää vain 3 ml yhteensopivaa kuljetuselatusainetta, koska suurempi määrä voi vaikuttaa 

herkkyyteen. 

Levyn asetus ja reagenssin valmistus 
96-kuoppamuotoinen kontrolli, näytteet ja eristyspuskuri
1. Sulata PCM, NCM ja eristyspuskuri kylmäblokissa ja pyörittele 5 sekuntia, sentrifugoi sitten 5 sekuntia kerätäksesi reagensseja putken pohjalle.
2. Laita 21,0 µl PCM:ää, 21,0 µl NCM:ää ja 21,0 µ l näytettä suoraan esijäähdytetyn RT-PCR-levyn asianmukaisiin kaivoihin. 
3. Lisää 5,0 µl eristyspuskuria kuhunkin kuoppaan, joka sisältää kontrollin tai näytteen.
4. Pipetoi ylös ja alas 10 kertaa sekoittamiseksi niin, että kuplia ei synny.
5. Sulje levy tiivistekalvolla ja aseta se 65 °C:seen 5 minuutiksi ja aseta sitten RT-PCR-levy välittömästi takaisin kylmäblokille. Huomautus: Jos nesteessä

on kondensaatiota, levyä voidaan pyörittää alaspäin nesteen keräämiseksi kuoppien pohjalle. 

96-kuoppamuotoinen reaktiosekoitus
1. Sulata suolaseos, IC/P-seos ja pääseos kylmäblokissa. 
2. Hanki steriili (RNase-/DNase-vapaa) putki ja aseta se kylmäblokkiin. 
3. Määritä valmisteltavien reaktioiden lukumäärä (N) määritystä kohti: 

REAKTIOSEOKSEN VALMISTELU 1 REAKTIO 100 REAKTIOTA 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 µl 

Pääseos 20,0 µl 2 000 µl N x 20,0 µl 

Kokonaistilavuus 34,0 µl 3 400 µl N x 34,0 µl 

4. Pyöritä suolaseosta voimakkaasti 20 sekuntia, sentrifugoi 5 sekuntia kerätäksesi reagenssia putken pohjalle ja lisää VÄLITTÖMÄSTI sopiva määrä 
esijäähdytettyyn mikrosentrifugiputkeen. 

5. Kääntele IC/P-seosta ja pääseosta yhdessä niiden sekoittamiseksi ja sentrifugoi sitten 5 sekuntia, jotta reagenssit kerääntyvät putken pohjalle (älä
pyörittele näytteitä), ja lisää sitten VÄLITTÖMÄSTI sopiva määrä suolaseosta. 

6. Sekoita huolellisesti vähintään 10 sekunnin ajan (vältä kuplien muodostumista). Sentrifugoi hetki (älä pyörittele alaspäin liian pitkään) ja aseta 
putki sitten takaisin kylmäblokkiin. 

7. Kääntele pääseosta sen sekoittamiseksi ja sentrifugoi sitten 5 sekuntia, jotta reagenssit kerääntyvät putken pohjalle (älä pyörittele näytteitä), ja
lisää  VÄLITTÖMÄSTI

8. Sekoita huolellisesti vähintään 10 sekunnin ajan (vältä kuplien muodostumista). Sentrifugoi hetki ja aseta putki takaisin kylmäblokkiin. 
9. Poista tiivistekalvo varovasti ja lisää 32,0 pl reaktioseosta kuhunkin kuoppaan, jossa on kontrollia tai näytettä, pipetoimalla ylös ja alas 10 kertaa 

sekoittaaksesi ilman kuplia. 
10. Levitä optisen liimalevyn kalvo. Sentrifugoi levyä vähintään 20 sekunnin ajan 2 000 kierroksen kierrosnopeudella, jotta reaktioseos saadaan 

kerättyä jokaisen kuopan pohjalle, ja varmista, ettei kuplia enää esiinny. Jos havaitset kuplia, toista tämä vaihe. 
11. Aseta 96-kuoppainen levy RT-PCR-instrumenttiin ja käytä asianmukaista lämpöprofiilia. 

Tulkinta/suorituskyky/rajoitukset 
Käyttäjien on tutustuttava LumiraDx SARS-CoV-2 & Flu A/B RNA STAR Complete -käyttöohjeisiin tulosten, suorituskyvyn ja rajoitusten tulkitsemiseksi. 

Palautuskäytäntö 
Jos LumiraDx SARS-CoV-2 & Flu A/B RNA STAR Complete -sarjassa on jokin ongelma, sinua saatetaan pyytää palauttamaan tuote. Ennen kuin 
palautat sen, hanki palautuslupanumero LumiraDx:n asiakaspalvelusta (CustomerServices@LumiraDx.com). Tämän palautuslupanumeron on oltava 
palautettavassa toimituslaatikossa. Ota yhteyttä LumiraDx:n asiakaspalveluun, jos haluat palauttaa tuotteen tavanomaiseen tapaan oston jälkeen. 

Rajoitettu takuu 
LumiraDx SARS-CoV-2 & Flu A/B RNA STAR Complete – säilyvyysajan mukaan. Käyttämättömät tuotteet on säilytettävä tähän tuoteselosteeseen 
painettujen vaadittujen säilytysolosuhteiden mukaisesti, ja niitä saa käyttää vain pakkaukseen painettuun viimeiseen käyttöpäivään asti. 
Sovellettavan takuun ajan LumiraDx takaa, että jokainen tuote on (i) hyvälaatuinen, eikä siinä ole materiaalivikaa, (ii) toimii tuoteselosteessa 
mainittujen materiaalierittelyjen mukaisesti ja (iii) on asianmukaisen viranomaisen hyväksymä siten kuin edellytetään tuotteiden myymiseksi niiden 
käyttötarkoitusta varten (”rajoitettu takuu”). Jos tuote ei täytä rajoitetun takuun vaatimuksia, LumiraDx joko korjaa tai vaihtaa tuotteen LumiraDx:n 
oman harkinnan mukaan, ja tämä on asiakkaan ainoa korvauksenhakukeino. LumiraDx irtisanoutuu tässä osiossa mainittua rajoitettua takuuta 
lukuun ottamatta kaikista nimenomaisista tai implisiittisistä takuista, mukaan lukien muun muassa kaikki takuut tuotteen myyntikelpoisuudesta, 
sopivuudesta tiettyyn tarkoitukseen ja oikeuksien loukkaamattomuudesta. LumiraDx:n enimmäisvastuu asiakkaan reklamaation suhteen ei ylitä 
asiakkaan maksamaa tuotteen nettohintaa. Kumpikaan osapuoli ei ole vastuussa toiselle osapuolelle erityisistä, satunnaisista tai välillisistä 
vahingoista, mukaan lukien muun muassa liiketoiminnan, tuottojen, tietojen tai tulojen menetys, vaikka osapuoli saisi etukäteen ilmoituksen tällaisista 

vahingoista. Yllä olevaa rajoitettua takuuta ei sovelleta, jos asiakas on altistanut LumiraDx SARS-CoV-2 & Flu A/B RNA STAR Complete -testin fyysiselle 
väkivallalle, väärinkäytölle, epänormaalille käytölle, toimitetun tuoteselosteen vastaiselle käytölle, petokselle, peukaloinnille, epätavalliselle fyysiselle 
rasitukselle, huolimattomuudelle tai onnettomuuksille. Kaikki asiakkaan rajoitetun takuun mukaiset takuuvaatimukset on esitettävä kirjallisesti 
sovellettavan rajoitetun takuun aikana. 

Immateriaaliomaisuus 
LumiraDx-sarja ja kaikki mukana toimitetut LumiraDx-dokumentaatiot (”tuotteet”) ovat lain suojaamia. LumiraDx-tuotteiden immateriaalioikeudet 
pysyvät LumiraDx-yhtiöllä. Tietoja tuotteidemme asiaankuuluvista immateriaaliomaisuudesta löytyy osoitteesta LumiraDx.com/IF. 

Oikeudelliset huomautukset 
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/IF. Kaikki muut 
tavaramerkit ovat omistajiensa omaisuutta. 

Reagenssivalitukset/kysymykset 
Jos sinulla on kysyttävää/kommentteja tästä tuotteesta, ota yhteyttä LumiraDx-yhtiöön lähettämällä sähköpostia osoitteeseen 
CustomerServices@LumiraDx.com. Kirjoita aiheriville ”LumiraDx SARS-CoV-2 & Flu A/B RNA STAR Complete”. 

Symbolien sanasto Viimeinen käyttöpäivä: päivämäärä, jonka 
jälkeen avaamatonta reagenssia ei saa käyttää. 

Sisältää riittävästi reagenssia ”n” reaktioon 

LumiraDx UK Ltd. 
Unit 50, Yorkshire Way 
Doncaster DN3 3FT, Iso-
Britannia 
+44 01172 842535

LumiraDx B.V. 
Looskade 20 
6041 LE Roermond 
Alankomaat 

LumiraDx Yhdysvaltain 
toimisto 
221 Crescent Street 
Suite 502 
Waltham, MA 02453 
+1 617 621 9775.

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

Lämpötilarajoitus 

In vitro -diagnostinen lääketieteellinen 
laite 

Katso verkkosivustolta www.lumiradx.com 
käyttöohjeet sähköisessä muodossa 

Tuoteluettelon viitenumero Positiivinen kontrolliaine 

Eränumero/eräkoodi Negatiivinen kontrolliaine 

Valmistaja Valtuutettu edustaja 

CE-vaatimustenmukaisuusmerkki Euroopan yhteisö 

Eurooppalainen maahantuoja 

Kontaminoitumaton kierrätetty sisältöpakkaus, sarjan laatikko ja käyttöohjeet ovat kierrätettäviä, ja ne voidaan kerätä, erotella tai 
muuten ottaa talteen jätevirrasta vakiintuneen kierrätysohjelman mukaisesti. 

mailto:CustomerServices@LumiraDx.com
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mailto:CustomerServices@LumiraDx.com
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