
• LumiraDx Instrument -laite

• LumiraDx-Testiliuskat

• LumiraDx Connect (integroitu diagnostiikan liitettävyysratkaisu)

Kuvaus
LumiraDx Platform on innovatiivinen seuraavan sukupolven 

vieritestijärjestelmä. Se yhdistää pienen, kannettavan 

Instrument-laitteen, kehittyneet ja edulliset Testiliuskat sekä 

saumattoman digitaalisen liitettävyyden. 

Sen patentoitu teknologia mahdollistaa poikkeuksellisen vieritestien 

kliinisen suorituskyvyn, samalla kun se on yksinkertainen 

ja helppokäyttöinen.

• Suorituskyky vastaa laboratoriotestiä

• Kannettava laite, saumaton liitettävyys

• Yksi yksinkertainen, intuitiivinen testin työnkulku

• Nopeat tulokset minuuteissa

• Kaikki yleiset kliiniset näytteet

• Pieni näytekoko, myös kapillaariverestä

• Säilytys huoneenlämmössä

Teknologia
LumiraDx Platform ja -testit on suunniteltu samoilla periaatteilla kuin 

laboratorion analysaattorijärjestelmät, takaamaan tarkat tulokset 

verrattuna laboratorion referenssimäärityksiin useilla eri parametreilla 

– kannettavana, helppokäyttöisenä vieritestausratkaisuna.

LumiraDx Platform -suunnittelun periaatteet verrattuna laboratorioanalysaattoreiden vertailuun

Platform-alustan tekniset tiedot

Suunniteltu muuttamaan potilashoitoa – tehokas 
ratkaisu, joka täyttää kaikki vieritestidiagnostiikan 
tarpeet. 

LumiraDx Platform Laboratorioanalysaattori

Yleinen mittausmenetelmä

Tarkka nestekontrolli 

Näytematriisin poikkeaman 
poistaminen 

Ei-spesifisen sitoutumisen 
kontrollointi

Kalibrointi

Määrityksen tarkkuus

Fluoresenssi/sähkökemia

Sisäiset mikropumput

Mittaus liuoksettomassa ympäristössä 

Pinnan pinnoite-/peittoaineet 

Kalibrointi vakiolaboratorion 
vertailunäytteeseen ja -määrityksiin

Materiaalit, reagenssit, valmistus-
prosessi ja määritysten kontrollit 

Esim. fluoresenssi/sähkökemia

Ruiskupumput

Useita pesuja puskurilla

Pinnan pinnoite-/peittoaineet

Kalibrointi vakiolaboratorion 
vertailunäytteeseen ja -määrityksiin

Kemia, reagenssit ja määritysten kontrollit

• Instrument-laite ja Testiliuskat ovat voimakkaasti toisiinsa integroituja, ja niissä on useita laadunvarmis-

tustoimintoja. Automaattiset tarkastukset Instrument-laitteen oikeasta toiminnasta käynnistettäessä ja 

käytön aikana. Näitä ovat:

– Sähkökomponenttien toiminta, lämmittimen toiminta, akun lataustila, mekaaniset toimintalaitteet ja 

anturit sekä optisen järjestelmän suorituskyky

– Testiliuskan asettaminen, optiikka, hematokriitti ja Testiliuskan vanheneminen

– Testiliuskan suorituskyvyn ja kontrollien seuranta testin suorittamisen aikana

• Mahdollisuus suorittaa QC-testit LumiraDx QC -liuoksilla viranomaissäännösten vaatimusten mukaisesti

LaadunvarmistusOsat



LumiraDx Connect on älykäs, integroitu 
liitäntäalusta, joka käyttää uusinta 
pilvipohjaista tekniikkaa. Se on suunniteltu 
käytettäväksi LumiraDx Instrument -laitteen 
kanssa. LumiraDx Connect varmistaa 
helpon ja turvallisen tulosten siirtämisen 
LumiraDx Instrument -laitteesta Connect 
Manageriin tai potilastietoihin.

• Connect Manager -pilvipohjaiset palvelut 
mahdollistavat Instrument-laitteiden 
hallinnoinnin ja määrittämisen, testitulosten 
tarkastelemisen ja työryhmätoimintojen 
yksinkertaistamisen etätoimintona. Voidaan 
käyttää mobiililaitteella, tabletilla tai 
pöytätietokoneella.

• EHR Connect – Mahdollistaa tulosten 
siirtämisen Instrument-laitteesta 
potilasasiakirjoihin

Instrument-laitteen tekniset tiedot

LumiraDx Connect
210 mm x 97 mm x 73 mm

15–30 ºC (59–86 ºF)

-10–50 ºC (14–122 ºF)

10–90 % (ei-kondensoitunut)

3 000 m (9 840 jalkaa) käytössä

1 000 testitulosta ja päivämäärä-, aika- ja 
kommenttitiedot

2 x USB-portti
RFID-lukija 13,56 MHz, 0 dBi (EIRP)
Matalaenergiainen Bluetooth 2,4 GHz 
-ISM-kaista, 2 400–2 483,5 MHz, 0,5 dBm (ERP)

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

Litiumionipolymeeri 7,4 V 5 000 mAh
Noin 20 testiä latausjaksoa kohti

1 100 g

Suurikontrastinen kosketusnäyttö, jossa on 
laaja katselukulma

Instrument-laite on kannettava, ja se on 
suunniteltu käytettäväksi tasaisella ja 
vakaalla pinnalla

Ei tarvita – ei huollettavissa olevia osia

Aseta Testiliuskarasian RFID-merkki 
Instrument-laitteen RFID-lukijaa vasten

Connect Hub ja Connect App Liitetty-tilaa 
varten; Barcode Scanner -viivakoodilukija; 
USB-muistitikku ohjelmistopäivityksiä varten; 
tulosten USB-tulostin

Potilastunnuksen skannaukseen, 
käyttäjätunnuksen skannaukseen 
kirjautumista varten, jos käytetään liitettyä 
Instrument-laitetta, ja QC-liuoksen 
eränumeron skannaukseen

Itsenäisen laitteen tilassa tai 
jommassakummassa Liitetty-tiloista: ”Hallittu” 
ja ”EHR-liitetty”

Mitat

Käyttölämpötila-alue

Säilytyslämpötila-alue

Suhteellinen kosteus

Suurin merenpintakorkeus

Tietojen tallennus

Tiedonsiirto

Virtalähdeyksikkö

Akku

Paino

Näyttö

Kannettava laite

Kunnossapito

Erän kalibrointitiedoston 
asennus

Apulaitteet

Barcode Scanner -
viivakoodinlukija

Käyttö
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Saat lisätietoja ottamalla yhteyden LumiraDx-asiakaspalveluun, puh. 00800 5864 7239 tai 
sähköpostitse: customerservices@lumiradx.com
Kansainvälinen ilmainen asiakaspuhelinnumero on maksuton useimmista lankapuhelimista maissa, 
joissa LumiraDx Platform on kaupallisesti saatavana, mutta puhelu matkapuhelimesta saatetaan 
luokitella kansainväliseksi puheluksi ja voi siten olla maksullinen. Maksu vaihtelee riippuen soittomaasta. 

Tämän pakkausselosteen ja sen sisällön tekijänoikeudet kuuluvat LumiraDx Group Limitedille, 2019 – 
© Kaikki oikeudet pidätetään maailmanlaajuisesti. 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 on kiellettyä sen 
siirtäminen tai säilyttäminen missään muussa sähköisen hakujärjestelmän muodossa kuin LumiraDx 
Instrument -laitteen tai LumiraDx-testiliuskojen käyttötarkoituksessa. Annettuja tietoja saatetaan muuttaa 
ilman ennakkoilmoitusta.

Kaikkia tuotteita ei ole saatavilla kaikissa maissa ja kaikilla maantieteellisillä alueilla. Tarkista 
paikalliselta LumiraDx-myyntiedustajalta tai jakelijalta saatavuus tietyillä markkina-alueilla. Ei tällä 
hetkellä saatavana Yhdysvalloissa.

Valmistaja: 
LumiraDx UK Ltd 
Dumyat Business Park 
Alloa 
FK10 2PB, Iso-Britannia

LumiraDx AB, 
Västra Vägen 5A, 
16961 Solna, 
Ruotsi

lumiradx.com

Rekisteröintinumero: 09206123 


