
• LumiraDx Instrument

• LumiraDx Testkort

• LumiraDx Connect (integrert diagnostisk tilkoblingsløsning)

Beskrivelse
LumiraDx Platform er et innovativt, nestegenerasjons pasientnært 

system som kombinerer et lite, bærbart Instrument, avanserte og 

rimelige Testkort og sømløs digital tilkobling. 

Dens proprietære teknologi gjør det mulig å levere eksepsjonell 

pasientnær klinisk ytelse samtidig som den er enkel og lett å bruke.

• Ytelsen er referert til laboratorieanalyse

• Bærbart Instrument, sømløs tilkobling

• Én enkel, intuitiv analysearbeids�yt

• Raske resultater på minutter

• Alle vanlige kliniske prøver

• Lite prøvevolum, inkludert kapillærblod

• Oppbevaring ved romtemperatur

Teknologi
LumiraDx Platform og tester er utformet etter lignende prinsipper som 

laboratorieanalysesystemer for å levere nøyaktige resultater 

sammenlignet med laboratoriereferanseanalyser over �ere 

parametere i en bærbar, brukervennlig pasientnær løsning.

Designprinsipper for LumiraDx Platform sammenlignet med laboratorieanalysatorer

Spesi�kasjoner for Platform

Utformet for å omforme pasientpleie – en høyytelses 
plattform som oppfyller alle behovene til pasientnær 
analysering. 

LumiraDx Platform Laboratorieanalysator

Vanlig målemetode

Nøyaktig væskestyring 

Overvinner prøvematrisebias 

Kontroll av ikke-spesi�kk binding

Kalibreringsbias

Analysenøyaktighet

Fluorescens/elektrokjemi

Interne mikropumper

Måling i væskefritt miljø 

Over�atebeleggning/blokkeringsagenser 

Kalibrering til standard laboratorieref-
eranseprøver og -analyser

Materialer, reagenser, produksjon-
sprosess og analysekontroller 

F.eks. �uorescens/kjemiluminesens

Sprøytepumper

Flere bu�ervaskinger

Over�atebeleggning/blokkeringsagenser

Kalibrering til standard laboratorieref-
eranseprøver og -analyser

Kjemi, reagenser og analysekontroller

• Instrument og Testkort er tett integrert og har �ere Kvalitetskontrollfunksjoner. Automatiserte kontroller 

  av korrekt funksjon av Instrument ved oppstart og under dri�. Dette inkluderer:

- Kontroll av dri� av de elektriske komponentene, varmeapparat, batterinivåstatus, mekaniske 

  aktuatorer og sensorer og optisk system

- Posisjonering av Testkort, optikk, hematokrit og Testkortets utløpsdato

- Overvåkning av ytelsen for Testkort og kontroller under analysen

• Evnen til å utføre Kvalitetskontrollanalyser med LumiraDx Kvalitetskontroll for å oppfylle kravene. 

• Innebygd Kvalitetskontrollanalyse (OBC-analyse) for enkelte analyser (se pakningsvedlegg). 
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LumiraDx Connect er en smart, integrert 
plattform med tilkoblingsmuligheter som 
bruker den nyeste skybaserte teknologien 
designet for bruk med LumiraDx Instrument. 
LumiraDx Connect sikrer enkel, sikker 
overføring av resultater fra LumiraDx 
Instrument til Connect Manager eller til en 
pasientjournal.

• Connect Manager – skybaserte tjenester gir 
alle muligheter til å fjernstyre og 
-kon�gurere Instruments, vise 
analyseresultater og forenkle oppsett av 
arbeidsgrupper. Kan brukes med 
mobiltelefon, nettbrett eller PC.

• EHR Connect – muliggjør overføring av 
resultater fra Instrument til pasientjournalen.

Spesi�kasjoner for Instrument

LumiraDx Connect
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LumiraDx Connect er en smart, integrert 
plattform med tilkoblingsmuligheter som 
bruker den nyeste skybaserte teknologien 
designet for bruk med LumiraDx Instrument. 
LumiraDx Connect sikrer enkel, sikker 
overføring av resultater fra LumiraDx 
Instrument til Connect Manager eller til en 
pasientjournal.

• Connect Manager – skybaserte tjenester gir 
alle muligheter til å fjernstyre og 
-kon�gurere Instruments, vise 
analyseresultater og forenkle oppsett av 
arbeidsgrupper. Kan brukes med 
mobiltelefon, nettbrett eller PC.

• EHR Connect – muliggjør overføring av 
resultater fra Instrument til pasientjournalen.

Spesi�kasjoner for Instrument

LumiraDx Connect
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210 mm × 97 mm × 73 mm

Mellom 15 ºC og 30 ºC (59 ºF og 86 ºF)

Mellom -10 ºC og 50 ºC (14 ºF og 122 ºF)

10–90 % (ikke-kondenserende)

3000 m (9840 fot) ved bruk

1000 analyseresultater med dato, klokkeslett 
og kommentarer

2 x USB-porter
RFID-leser 13,56 MHz, 0 dBi (EIRP)
Bluetooth lavenergi 2,4 GHz ISM-bånd, 
2400 MHz til 2483,5 MHz, 0,5 dBm (ERP)

Inngang 100–240 V / 50–60 Hz / 1,0–0,5 A
Utgang: 12 V / 3 A

Litiumionpolymer 7,4 V / 5000 mAh
Ca. 20 analyser per ladesyklus

1100 g

Høykontrast berøringsskjerm med vid 
synsvinkel

Instrument er bærbart og utformet for bruk 
på en vannrett, stabil over�ate

Ikke nødvendig – ingen deler som kan 
vedlikeholdes

Plasser RFID-tagen på esken med Testkort 
mot RFID-leseren til Instrument

Connect Hub og Connect App for tilkoblet 
modus; Barcode Scanner; USB-minnepenn for 
programvareoppdateringer; USB Result Printer 
kommer snart

For skanning av pasient-ID, skanning av 
bruker-ID for pålogging ved bruk av et 
tilkoblet Instrument, og skanning av 
lotnummer til Kvalitetskontrolløsning

I frittstående modus eller én av to 
tilkoblede moduser: «Administrert» og 
«EHR-tilkoblet»

Fysiske mål

Dri�stemperatur, område

Oppbevaringstemperatur, 
område

Relativ fuktighet

Maks. høyde over havet

Datalagring

Kommunikasjoner

Strømforsyningsenhet

Batteri

Vekt

Skjerm

Bærbar enhet

Vedlikehold

Installasjon av 
lotkalibrerings�l

Tilleggsutstyr

Barcode Scanner

Bruk


