
Käyttötarkoitus*  
LumiraDx SARS-CoV-2 Ag Ultra Test on automatisoitu nopea mikrofluidinen 
immunofluoresenssimääritys, jota käytetään vieritestaukseen LumiraDx Platform -alustalla 
ja joka on tarkoitettu SARS-CoV-2:n nukleokapsidiproteiiniantigeenin kvalitatiiviseen 
havaitsemiseen suoraan anteriorisista nasaalinäytteistä, jotka terveydenhuollon tarjoaja 
on kerännyt COVID-19-epäillyiltä henkilöiltä 12 ensimmäisen päivän aikana oireiden 
alkamisesta tai henkilöiltä, joilla ei ole oireita tai muita epidemiologisia syitä epäillä 
COVID-19:ää.

Testin kuvaus
LumiraDx SARS-CoV-2 Ag Ultra Test käyttää partikkeli-partikkelikerrosimmunomäärit
yksessä SARS-CoV-/SARS-CoV-2-spesifisiä vasta-aineita määrittämään, SARS-CoV-2-
nukleokapsidiproteiiniantigeenia (NP) läsnäolon näytteessä. 

In vitro -diagnostiseen käyttöön.

Sisäänrakennettu laadunvarmistus 
LumiraDx Instrument -laitteeseen ja LumiraDx SARS-CoV-2 Ag Ultra -testiin on useita 
integroituja laadunvarmistustoimintoja varmistamaan jokaisen testikerran toimivuus. 
Näitä tarkistuksia ovat:

• Sähkökomponentin toiminta, lämmittimen toiminta, akun lataustila, mekaaniset 
toimintalaitteet ja anturit sekä optisen järjestelmän suorituskyky.

• Testiliuskan asettaminen, optiikka ja testiliuskan vanheneminen.

• Testiliuskan suorituskyvyn ja kontrollien seuranta testin suorittamisen aikana.

• SARS-CoV-2 Ag Ultra -testi sisältää sisäisen laadunvalvontakontrolli- (OBC) 
analyysin.

Ulkoiset SARS-CoV-2 Ag -QC-testit
LumiraDx tarjoaa positiivisia ja negatiivisia QC-testejä Instrument-laitteen ja  
SARS-CoV-2 Ag Ultra -testiliuskojen laadunvalvonnan arvioimiseksi.

SARS-CoV-2 Ag Ultra Test, tekniset tiedot

Oireiset Oireettomat

PPA 97,4 %** 95,7 %

NPA 100 % 100 %

Lähtömateriaalin 
pitoisuus Arvioitu LoD Positiivisia/

yhteensä kpl % positiivisia

1,26 x 106 TCID50/mL 800 TCID50/mL 20/20 100

Kliininen suorituskyky* 
 
SARS-CoV-2 Ag Ultra Test – tiedot oireisilla ja oireettomilla 
Kliinisissä tutkimuksissa LumiraDx SARS-CoV-2 Ag Ultra Test osoitti 97,4 %:n** positiivista 
yhtäpitävyyttä vs RT-PCR-määritykseen näytteillä, joiden Ct <34 ja jotka oli kerätty oireisilta 
henkilöiltä viimeistään 12. DSSO.

 
 
Analyyttinen suorituskyky 

Ristireagointi 
SARS-CoV-2 Ag Ultra -testin ei havaittu ristireagoivan organismeja ja viruksia sisältävän 
paneelin kanssa, joka sisälsi myös useita ihmisen koronaviruksia. Täydelliset tiedot löytyvät 
LumiraDx SARS-CoV-2 Ag Ultra -tuoteselosteesta.

*SARS-CoV-2 Ag Ultra -tuoteselosteesta löytyy yksityiskohtainen selitys käyttötarkoituksesta ja kliiniset tiedot
**Ct < 34
PPA – POSITIIVINEN YHTÄPITÄVYYS PROSENTTEINA; NPA – NEGATIIVINEN YHTÄPITÄVYYS PROSENTTEINA;  
DSSO – VUOROKAUTTA KULUNUT OIREIDEN PUHKEAMISESTA



Tekniset tiedot 

lumiradx.com

Lisätietoja näytteenottotikuista, jotka on validoitu käytettäviksi LumiraDx SARS-CoV-2 Ag Ultra -testin 
kanssa löytyy osoitteessa lumiradx.com kohdasta ’Tekninen tiedote’. 

Lisätietoja saat osoitteesta lumiradx.com tai ottamalla yhteyttä LumiraDx:n asiakaspalveluun 
sähköpostitse: info.fi@lumiradx.com tai puhelimitse: (09) 42455506 

Copyright © 2022 LumiraDx UK LTD. Kaikki oikeudet pidätetään kaikkialla maailmassa.

LumiraDx ja liekkilogo ovat LumiraDx International LTD:n tavaramerkkejä. Näiden ja muiden 
LumiraDx-rekisteröintien yksityiskohtaiset tiedot löytyvät verkkosivustolta lumiradx.com/IP. Kaikki muut 
tavaramerkit ovat vastaavien omistajiensa omaisuutta.

Sisältöä on käytettävä ainoastaan LumiraDx:n tuotteiden käytön yhteydessä ja annettuja ohjeita 
noudattaen. Sisällön levittäminen tai kaupallinen hyödyntäminen on kiellettyä ilman nimenomaista 
kirjallista lupaamme. Lisäksi sen siirtäminen tai säilyttäminen missään muussa sähköisen 
hakujärjestelmän muodossa muuhun kuin LumiraDx Instrument -laitteen tai LumiraDx-testiliuskojen 
käyttötarkoitukseen on kielletty. Annettuja tietoja saatetaan muuttaa ilman ennakkoilmoitusta.

Tuote ei ole saatavilla kaikissa maissa eikä kaikilla maantieteellisillä alueilla. Tarkista paikalliselta 
LumiraDx:n myyntiedustajalta tai maahantuojalta saatavuus tietyillä markkina-alueilla.

Näytetyyppi Nasaalinäytteet

Aika tulokseen 5 minuuttia

Pakkauskoko 24 tai 48 testiä

Tuloksen esittäminen Kvalitatiivinen – positiivinen tai negatiivinen 

Säilytyslämpötila 2–30 °C

Käyttölämpötila 15–30 °C

Häiriöt
Tarkemmat tiedot löytyvät LumiraDx SARS-CoV-2 Ag Ultra 
-tuoteselosteesta

Sisäinen valvonta
Sisäiset QC-kontrollit (OBC) ja näytteen prosessoinnin 
valvonta

QC-materiaali Positiiviset ja negatiiviset ulkoiset nestemäiset kontrollit

Nasaalinäytteenottotikut
Steriilit nasaalinäytteenottotikut saatavilla tietyillä 
tuotekoodeilla
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Näytteenottotikut 
Yksittäispakatut steriilit nasaalinäytteenottotikut sisältyvät tiettyihin testipakkauksiin, ja niitä 
tulee käyttää kun saatavilla.


