SARS-CoV-2 infection in human whole blood (capillary and
venous), serum or plasma.
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Principle of the assay:

SARS-CoV-2 Ab Test
For Professional Use Only
For In Vitro Diagnostics Use Only
SPEC-32892 R3 ART-00534 R4

LUMIRADX SARS-CoV-2 Ab Test
The LumiraDx SARS-CoV-2 Ab Test Strips (hereafter referred to
as Test Strips) are to be used with the LumiraDx Platform. The
LumiraDx Platform is a point of care system for professional
use which is used for in vitro diagnostic tests. It comprises a
portable LumiraDx Instrument and a LumiraDx Test Strip for
the required test. This test is for HEALTHCARE PROFESSIONAL
USE ONLY and allows users to perform tests using small
sample volumes and to view results quickly on the Instrument
touch-screen.

The LumiraDx SARS-CoV-2 Ab Test is a single use fluorescence
immunoassay device designed to detect the presence
of SARS-CoV-2 total antibody (Ab) in human whole blood
(capillary fingerstick and EDTA venous blood), EDTA plasma
or serum samples. The test procedure involves the addition
of fingerstick, venous whole blood, plasma or serum sample
to the sample application area of the Test Strip inserted
in the Instrument, which is programmed to perform the
analysis when the sample has reacted with the reagents
within the Test Strip. The analysis is based on the amount of
fluorescence the Instrument detects within the measurement
area of the Test Strip. The concentration of the analyte in the
sample is proportional to the fluorescence detected. The
qualitative results are displayed on the Instrument touchscreen in approximately 11 minutes from the addition of
sample.
Materials provided:
•

LumiraDx SARS-CoV-2 Ab Test Strips packed individually
in sealed desiccant foil pouches.

Intended use:

•

LumiraDx SARS-CoV-2 Ab Test Product Insert.

The LumiraDx SARS-CoV-2 Ab Test is a rapid microfluidic
immunofluorescence assay for use with the LumiraDx
Platform for the qualitative detection of total antibodies to
SARS-CoV-2 in human whole blood (capillary fingerstick or
venous), plasma or serum. The LumiraDx SARS-CoV-2 Ab Test
is intended for use as an aid in identifying individuals with an
adaptive immune response to SARS-CoV-2, indicating recent
or prior infection. At this time, it is unknown for how long
antibodies persist following infection and if the presence of
antibodies confers protective immunity.

•

RFID (Radio frequency ID) Tag held inside the Test Strip
carton.

Results are for the detection of SARS-CoV-2 total antibody.
Antibodies (IgM, IgG, IgA) to SARS-CoV-2 are generally
detectable in blood several days after initial infection,
although the duration of time antibodies are present
post-infection is not well characterized. Individuals may
have detectable virus present for several weeks following
seroconversion.
The sensitivity of LumiraDx SARS-CoV-2 Ab Test early after
infection is unknown. Negative results do not preclude
acute SARS-CoV-2 infection. If acute infection is suspected,
direct testing for SARS-CoV-2 is necessary. False positive
results for LumiraDx SARS-CoV-2 Ab Test may occur due to
cross-reactivity from pre-existing antibodies or other possible
causes.
The LumiraDx SARS-CoV-2 Ab Test is intended for use by
trained clinical laboratory personnel and individuals trained
in point of care settings, and proficient in performing tests
using the LumiraDx Instrument.

Materials required but not provided with the Test Strip
Carton:

Store the Test Strips in their original carton. You can store the
Test Strips at a temperature between 2°C and 30°C (36°F and
86°F). Avoid freezing or storing in any area that could exceed
30°C. When stored properly, the Test Strips can be used until
the expiration date printed on the Test Strip foil pouch and
the Test Strip carton. Discard the Test Strips if they are passed
the expiration date.
Handling the Test Strips:
When you are ready to perform a test, open the Test Strip
carton, take out a Test Strip, and remove it from the foil pouch.
After removing the Test Strip from the foil pouch, it should be
used immediately. Do not use the Test Strip if there are any
visible signs of damage to the foil pouch such as tears or
holes.
Sample material:
The following samples can be used with the LumiraDx
SARS-CoV-2 Ab Test Strip:
•

Non-anticoagulated whole blood - capillary fingerstick
sample (direct or using Transfer tube)

•

Anticoagulated venous whole blood (EDTA)

•

Plasma (EDTA)
Serum

LumiraDx Instrument

•

•

LumiraDx SARS-CoV-2 Ab Test Quick Reference
Instructions (QRI)

The test device contains:

•

Standard blood collection equipment (high flow
lancets, venepuncture, Transfer tubes, appropriate
biowaste disposal)

•

SARS-CoV-2 Antigen

•

Fluorescent particles

•

Magnetic particles

•

Buffer and stabilising agents

•
•

LumiraDx SARS-CoV-2 Ab Quality Controls (as required
to meet local and organisational compliance)
LumiraDx Connect if connectivity required (refer to
LumiraDx Connect User Manual)

Warnings and precautions
•

For in vitro diagnostic use only

•

Do not use the kit components beyond the expiration
date

•

Do not open the test strip until ready for immediate use.

•

Discard and do not use any damaged or dropped Test
Strips or other materials.

•

Inadequate or inappropriate sample collection,
storage, and transport can result in incorrect results.

•

Refrigerated whole blood, serum or plasma specimens
must be allowed to reach room temperature before
testing. Before use, mix whole blood venous, plasma
and serum specimens thoroughly by gently inverting
the tube several times.

•

The test cannot be visually interpreted; the LumiraDx
Instrument must be used to generate results.

•

Do not reuse any kit components.

•

Specimens must be processed as indicated in the
Specimen sample collection and Performing a Test
sections of this Product Insert. Failure to follow the
instructions for use can result in inaccurate results.

•
Summary and explanation of the Test:
The World Health Organisation (WHO) have named the
disease caused by SARS-CoV-2 virus as coronavirus 2019 or
COVID-19¹. The most common symptoms of COVID-19 are
fever, tiredness, and dry cough. Some patients may have
aches and pains, nasal congestion, headache, conjunctivitis,
sore throat, diarrhea, loss of taste or smell, or a rash on
skin or discoloration of fingers or toes. These symptoms are
usually mild and begin gradually. Some people become
infected but do not develop any symptoms and do not
feel unwell. However, the disease can develop rapidly and
have high morbidity in certain populations, especially those
with underlying health conditions. The disease can spread
from person to person through small droplets from the nose
or mouth which are spread when a person with COVID-19
coughs or exhales. Most estimates of the incubation period
for COVID-19 range from 2-14 days². The SARS-CoV-2 Ab
Test utilizes a combination of SARS-CoV-2 antigen coated
magnetic particles and fluorescent particles for the detection
of total antibody (Ab) raised in the immune response to

Storing the Test Strips:

•

Caution: For in vitro diagnostic use.

Before you start testing, if you are new to the
LumiraDx Instrument and LumiraDx Platform,
you must read the LumiraDx Platform User
Manual, the Quick Reference Instructions and
this entire product insert. All these materials are
available at Lumiradx.com.

For additional information on safety, handling, and
disposal of the components within this kit, please refer
to the Safety Data Sheet (SDS) located at lumiraDx.com.

•

•

•

All components of this kit should be discarded as
Biohazard waste according to local regulations and
procedures.
Refer to the product safety data sheet for risk and safety
phrases and disposal information. The product safety
data sheet is available via our website at https://
lumiradx.com/uk-en/what-we-do/diagnostics/testtechnology/antibody-test.

RFID strip code reader
Locate
symbol on Instrument.

The Instrument
will sound and a
confirmation message
will be displayed.
When indicated by the touchscreen, open the foil pouch just
before use and insert the LumiraDx Test Strip into the LumiraDx
Instrument. The Instrument will indicate when it is ready for the
sample to be applied.
The LumiraDx SARS-CoV-2 Ab Test results should be evaluated
by a Healthcare Professional in the context of all available
clinical and laboratory data.
Testing from a fresh capillary fingerstick sample
1.

Increasing the blood flow in the finger will help to get
a good drop of blood. Before lancing the finger, the
following techniques can be used until the fingertip has
increased colour:
•
•
•

Ask the patient to rinse their hands with warm
water.
Ask the patient to hold his or her arm straight
down at their side.
Massage the finger from its base, and if required,
immediately after lancing, very gently squeeze
the finger from its base to encourage blood flow.

2.

Use a high flow lancet (20uL) on the selected finger to
obtain a blood sample.

3.

Immediately apply the sample by holding the
finger and the hanging blood drop over the Sample
Application Area of the inserted Test Strip. Allow the
blood drop to touch the Sample Application Area of the
Test Strip. Blood will then be drawn by capillary action
into the Test Strip. When the sample is detected the
Instrument will sound (if sounds are enabled) and a
confirmation message will be displayed. The touchscreen of the LumiraDx Instrument will request the user
to close the door.

When collecting any type of sample, follow universal blood
collection precautions and guidelines according to your
organization. For specimen collection of venous whole blood,
plasma and serum, follow the sample tube manufacturer´s
recommended procedure.

4.

5.

Preparing the Instrument to perform a Test:
Power on the Instrument by pressing the power button at the
rear of the Instrument. You will hear the Instrument powering
on, and the display will be a blank black screen for several
seconds before starting up. If the screen is just dimmed tap
the touch-screen to wake up the Instrument.

Do not add more blood. Do not open the door while
the test is in progress. The touch-screen will indicate test
progress.
The result will appear on the Instrument touch-screen
within approximately 11 minutes of applying the sample
and starting the test. Examples of the result screens
display:-

Refer to the section on Performing a Test in this Product Insert
for information on how to test a patient sample. The LumiraDx
Quick Reference Instructions (QRI) provide an illustrated stepby-step procedure on how to run a Test.

Example of an error screen:
If the On Board Control (OBC)
fails, an error message will be
shown and no test result will be
returned. Follow the on screen
instructions to dispose of the
Test Strip and start a new test.
If the problem persists, contact
Customer Services.
Using a Transfer Tube from a
capillary finger stick sample
You must use a nonanticoagulated Transfer
Tube to transfer the capillary
sample from the fingerstick
to the Sample Application
Area of the Test Strip. To do
this follow the procedure for
collecting a capillary blood
sample from a fingerstick. Use
the Transfer Tube by placing
it into the blood droplet on the finger, and the blood should
quickly move into the tube. Then hold the Transfer Tube over
the Sample Application Area of the Test Strip and dispense
the sample. This should be enough just to fill the Sample
Application Area. Take care not to introduce air bubbles into
the sample. When the sample is detected the Instrument
will sound (if sounds are enabled) and a confirmation
message will be displayed. The touch-screen of the LumiraDx
Instrument will request the user to close the door. Dispose
of the Transfer Tube in the appropriate clinical waste. Follow
instructions from step 4.
Testing from venous blood, serum or plasma sample
Mix the sample well before testing. You may use EDTA venous
blood, plasma or serum samples for testing. Use a pipette to
remove 20µl of sample from the tube. Hold the pipette over
the Sample Application Area of the Test Strip and dispense
the sample. This should be enough just to fill the Sample
Application Area. Take care not to introduce air bubbles into
the sample. When the sample is detected the Instrument
will sound (if sounds are enabled) and a confirmation
message will be displayed. The touch-screen of the LumiraDx
Instrument will request the user to close the door. Dispose
of the pipette in the appropriate clinical waste. Follow
instructions step 4 and 5.
Testing patient specimens procedural notes:

Once installed, the Instrument will have all the information
required to process the test, and any future tests from the
same Lot of Test Strips.

•

Refrigerated whole blood, serum or plasma specimens
must be allowed to reach room temperature before
testing.

•

Before use, mix whole blood venous, plasma and serum
specimens thoroughly by gently inverting the tube
several times.

Lot Calibration File installation

Built-in controls:

Lot calibration Files are required to provide the Instrument
with information needed to perform diagnostic tests. This
only needs to be completed once for each Test Strip Lot. The
Instrument will prompt to install the Lot Calibration File when
inserting a new Test Strip Lot.

The Instrument reads the 2D bar code on each Test Strip and
can identify if the strip has exceeded the expiry date for use,
and if the strip Lot Calibration file has not yet been loaded, at
which point it will request it.

Exercise the normal precautions required for handling
all laboratory reagents. Wear protective clothing
such as laboratory coats, disposable gloves, and
eye protection when specimens are collected and
evaluated.
Proper laboratory safety techniques should be followed
at all times when working with SARS-CoV-2 patient
samples. Patient specimens, used Test Strips and used
Transfer tubes may be potentially infectious. Proper
handling and disposal methods should be established
by the laboratory in accordance with local regulations
and procedures.

If an issue occurs, a message will be displayed on the
Instrument touch-screen. Alert messages include useful
information and are highlighted by an orange banner.
Error messages also include a
symbol. All messages will
contain a description of the Instrument status or error and
an instruction. Error messages contain an identifying code
that may be used for further troubleshooting purposes. Refer
to the LumiraDx Platform User Manual if an error message
is displayed on the LumiraDx Instrument touch-screen and
contact LumiraDx Customer Services on customerservices@
lumiradx.com.

Installation
Touch back of Test Strip
Carton
symbol to
install.

Specimen sample collection and preparation for analysis:

The steps that follow apply to collecting a capillary blood
sample from a fingerstick. Optionally, you may use a nonanticoagulated Transfer Tube to collect the fingerstick blood
sample. Details of recommended Transfer Tubes are available
here https://lumiradx.com/uk-en/product-list. Only autodisabling, single use, high flow lancing devices may be used
to collect capillary blood.

Invalid test results

Fig.1 Negative Result for
SARS-CoV-2 Antibody

Fig.2 Positive Result for
SARS-CoV-2 Antibody

6.

Dispose of the lancet and Test Strip in the appropriate
clinical waste.

7.

Clean the patient’s finger with a clean tissue and apply
slight pressure.

8.

If you need to retest, use a new Test Strip and lancet,
and a different finger.

The LumiraDx Instrument and LumiraDx SARS-CoV-2 Ab Test
Strips have several quality control functions integrated to
ensure validity of each test run. These checks ensure that
the volume of sample added is sufficient and the assay
sequence of the Test Strip is as expected. The checks also
ensure that the Test Strip has not been damaged or used
previously. If these checks are not verified, the test run will be
rejected and an error message displayed on the Instrument
touchscreen.

•

This includes electrical component operation, heater
operation, battery charge state, mechanical actuators
and sensors and optical system performance.

•

Monitoring of Test Strip performance and controls
during test runtime.

•

Ability to perform Quality Control Tests using
LumiraDx Quality Control solutions to meet regulatory
compliance requirements.

•

•

Results that do not match the clinical symptoms should
be repeated to rule out a procedural error.
When performing a new test or repeating a patient
test, always use a new lancet to obtain a fresh drop of
blood from a different finger and use a new Test Strip.
Information regarding approved cleaning wipes can
be found at lumiradx.com.

Hematocrit (Hct) range:

Performance characteristics

The Hct level is determined by the Instrument for each blood
sample applied to the Test Strip. The LumiraDx SARS-CoV-2
Ab Test can be used with blood samples with Hct levels of
25-55% Hct. Samples with Hct levels outside this range are
shown as ‘Hct Out of Range’ on the Instrument touch-screen.
No SARS-CoV-2 Ab value is reported in samples with Hct ‘Out
of Range’.

Clinical agreement

Quality controls:
Liquid Controls for SARS-CoV-2 Ab are available from
LumiraDx. Details can be found via the website (lumiradx.
com). Quality Control testing policy is at the discretion of your
organization. Good laboratory practice recommends the
use of control materials. Follow the appropriate guidelines
concerning the frequency of testing quality control material.
To complete Quality Control assessment of the LumiraDx
Instrument and SARS-CoV-2 Ab Test Strips, you must use the
LumiraDx SARS-CoV-2 Ab Quality Control Pack. The Quality
Controls come as Positive and Negative controls.

Positive agreement was evaluated using plasma samples
collected from symptomatic subjects in the US and UK. All
subjects were confirmed positive for 2019 Novel Coronavirus
by RT-PCR.

Days from
RT-PCR
to blood
collection

Number 2019-nCoV LumiraDx SARS-CoV-2
of
RT-PCR
Ab Test result as
samples result
compared to RT-PCR

≤6 days

13

Positive

•

each new kit lot

•

each new operator

•

as required by internal quality control procedures
and in accordance with regulations or accreditation
requirements

If the LumiraDx Antibody Quality Controls do not perform as
expected, repeat the QC Test and if the problems persists, do
not report patient results and contact LumiraDx Customer
Services.
Cleaning and disinfection:
It is recommended to disinfect the Instrument after each
patient sample, or if contamination is suspected. Excessive
liquid may damage the Instrument. It is important for the
protection of the Instrument that exposure to excess moisture
is prevented. All disinfection cloths and/or wipes should only
be slightly damp, with any excess liquid being manually
removed from the cloth before use. Alcohol wipes alone
are not sufficient to disinfect the Instrument for blood-based
samples, due to the potential presence of bloodborne
pathogens.

7

Positive

7/7 = 100%

14-20 days

6

Positive

6/6 = 100%

≥ 21 days

46

Positive

46/46 = 100%

Total

72

Positive

70/72 = 97.2% (95%
confidence interval:
90.4 – 99.2%)

1.

Using a LumiraDx recommended disinfecting material,
wipe the external surfaces of the Instrument while taking
care to avoid the door hinges, Test Strip inlet, power
cord, and USB port.

2.

Allow the disinfectant at least 5 minutes contact time
with the Instrument before testing the next sample.

3.

Dispose of disinfectant materials in accordance with
local biohazardous waste disposal procedures.

Negative agreement of the LumiraDx SARS-CoV-2 Ab
Test was evaluated using plasma samples from endemic
symptomatic and asymptomatic subjects, and non-endemic
asymptomatic subjects in the UK and USA. Endemic samples
were collected during the 2020 COVID-19 pandemic and all
confirmed negative for 2019 Novel Coronavirus by RT-PCR. The
resulting Negative Agreement of the LumiraDx SARS-CoV-2 Ab
Test compared to the expected result is presented below.

Number of Origin
samples

15

UK

Test
population

Specificity:
LumiraDx
SARS-CoV-2 Ab
Test result as
compared to
RT-PCR

•

•

Failure to follow the instructions for use may adversely
affect test performance and/or invalidate the test result.

•

Blood specimen types, draw methods or
anticoagulants different from those described in this
product insert have not been evaluated.

•

Interference may be observed when plasma biotin
concentration is greater than 0.007 mg/dL.

•

Hematocrit values between 25 55% do not significantly
affect test results. Hematocrit values outside the range
25-55% will generate an error message showing ‘Hct
Out of Range’ and no SARS-CoV-2 Ab Test result will be
reported.

•

Any unusual result must always be followed up to
identify the potential cause.

•

•

Results from antibody testing should not be used to
exclude acute SARS-CoV-2 infection.

2019-nCoV
RT-PCR result

LumiraDx SARS-CoV-2 Ab
Test result as compared
to RT-PCR

Direct
fingerstick

62

Positive

62/62 = 100%

Fingerstick
via Transfer
Tube

62

Positive

62/62 = 100%

Negative agreement was evaluated using finger stick samples
collected from symptomatic and asymptomatic subjects. All
subjects were confirmed negative for 2019 Novel Coronavirus
by RT‑PCR. Fingerstick specimens from each patient were
applied directly and using Transfer Tube. It is important to note
that the negative agreement is being determined during the
Covid-19 Pandemic and therefore there is potential for some
patients to be antibody positive and PCR negative.
Sample

Number
of
samples

2019-nCoV
RT-PCR result

LumiraDx SARS-CoV-2 Ab
Test result as compared
to RT-PCR (> 14 days
from PCR)

Direct
Fingerstick

54

Negative

54/54 = 100%

Fingerstick
via Transfer
Tube

56

Negative

56/56 = 100%

Matrix equivalency
A matrix equivalency study was performed to evaluate
venous and serum matrices against the plasma matrix
used for determination of the clinical performance. Each
matrix set (whole blood, plasma, serum) was tested from the
same donor and paired samples were used. Negative, low
positive and moderate positive were evaluated by running
five different samples, in duplicate for each concentration.
The study demonstrated 100% agreement across the 3
matrix types (venous, plasma and serum) therefore clearly
demonstrating that the performance between the matrices
can be considered equivalent.
Analytical sensitivity and specificity
Reactivity/inclusivity:
Although mutations in the SARS-CoV-2 genome have been
identified as the virus has spread, no serologically unique
strains have been described relative to the originally isolated
virus (this research is exceptionally limited at present).

15/15 = 100%

Cross-reactivity:

13

UK

Endemic,
Asymptomatic
subjects
(PCR –ve)

13/13 = 100%

The LumiraDx SARS-CoV-2 Ab Test did not cross react with
samples positive for antibody to Influenza A, Influenza B,
Hepatitis C Virus, Hepatitis B Virus (Genotype D) Hemophilus
influenzae, human coronaviruses (HKU1, NL63, OC43 and
229E), Anti-Nuclear Antibody, Respiratory Syncytial Virus
(RSV), Human Immunodeficiency Virus (HIV), Mononucleosis,
Mycoplasma Pneumoniae, Streptococcus Pneumoniae,
Bordella Pertussis, Mycobacterium Tuberculosis and
Legionella Pneumophila.

99

USA

Non-endemic,
asymptomatic
subjects

99/99 = 100%

Interference:

Non-endemic,
asymptomatic
subjects

163/163 = 100%

163

UK

Test results should be considered in the context of all
available clinical and diagnostic information, including
patient history and other test results.
There is the possibility that factors such as technical or
procedural errors, as well as additional substances in
blood specimens that are not listed below, may interfere
with the test and cause erroneous results.

Number
of
samples

Endemic,
Symptomatic
subjects
(PCR –ve)

Interferent

Total 290

UK/USA

Endemic
PCR -ves and
Non-endemic
asymptomatics

290/290 = 100% (95%
confidence interval
of 98.7 to 100%.)

15.6 mg/dL

Ascorbic Acid

5.25 mg/dL
40 mg/dL

Haemoglobin (via Hemolysis)

1000 mg/dL

Lipemia

1500 mg/dL

Total Protein
Uric Acid

Positive agreement was evaluated using finger stick samples
collected prospectively from symptomatic and asymptomatic
subjects. All subjects were confirmed positive or negative for
2019 Novel Coronavirus by RT-PCR prior to testing. Fingerstick
specimens from each patient were applied directly and
using Transfer Tube. Results presented are from subjects tested
8 - 118 days since PCR test.

Test concentration

Acetaminophen

Bilirubin (unconj)

16.7 g/dL
23.5 mg/dL

Gentisic Acid

0.5 mg/dL

Ethanol

200 mg/dL

Caffeine

10.8 mg/dL

Acetylsalicylic acid
Biotin
Diphenhydramine
Fluticasone

Point of care use
The LumiraDx SARS-CoV-2 Ab Test was used by 7 untrained
users in 3 sites across the United States.
Untrained users tested 420 subject tests. The LumiraDx SARSCoV-2 Ab Test was shown to be easy to use, with a low user
error rate of 3.1%.
References:
1.
2.

World Health Organisation www.who.int
Centers for Disease Control and Prevention
www.cdc.gov

Symbols glossary
Temperature limitation
Manufacturer
In vitro diagnostic medical device
Catalogue number

3.0 mg/dL
0.007 mg/dL
0.0774 mg/dL
0.000126 mg/dL

customer. Neither party shall be liable to the other party for
special, incidental or consequential damages, including,
without limitation, loss of business, profits, data or revenue,
even if a party receives notice in advance that these kinds
of damages might result. The Limited Warranty above shall
not apply if the customer has subjected the LumiraDx SARSCoV-2 Ab Test Strips to physical abuse, misuse, abnormal
use, use inconsistent with the LumiraDx Platform User Manual
or Product Insert, fraud, tampering, unusual physical stress,
negligence or accidents. Any warranty claim by Customer
pursuant to the Limited Warranty shall be made in writing
within the applicable Limited Warranty period.
Intellectual property:
The LumiraDx Instrument, Test Strips and all provided LumiraDx
documentation (‘Products’) are protected by law. The
Intellectual Property of the LumiraDx Products remains at
LumiraDx. Details of relevant Intellectual Property regarding
our products can be found at lumiradx.com/IP.
Legal notices:
Copyright © 2021 LumiraDx UK and affiliates. All rights
reserved. LumiraDx and Flame logo are protected trademarks
of LumiraDx International LTD. Full details of these and other
registrations of LumiraDx can be found at lumiradx.com/IP. All
other trademarks are the property of their respective owners.

Batch code/Lot Number

Manufacturer information:

Use-by date

LumiraDx UK Ltd, Dumyat Business Park, Alloa, FK10 2PB, UK.
Registration number: 09206123

Refer to instructions for use.
Authorized Representative in the European
Union
Contains sufficient for 12 or 24 or 48 Tests
“CE Mark “. This product fulfils the requirements
of the European Directive 98/79/EC on in vitro
diagnostic medical devices.
Do Not Re-use

LumiraDx customer services:
For product enquiries please contact LumiraDx Customer
Services at customerservices@lumiradx.com or find
telephone contact details at lumiradx.com.
Any adverse results experienced with the use of this product,
and/or quality problems should also be reported to LumiraDx
Customer Services by email: customerservices@lumiradx.com
or at lumiradx.com.
For return policy

The following substances were tested at the concentrations
shown with no observed interference:

Limitations of the procedure:
•

Sample

11/13 = 84.6%

7-13 days

LumiraDx recommends controls be run once for:

The LumiraDx Instrument ensures the quality of test results
obtained through the following features:
Automated checks of the correct functioning of the
Instrument at power on and during operation.

•

If there is a problem with the LumiraDx SARS-CoV-2 Ab Tests
you may be asked to return them. Before returning tests
please obtain a return authorization number from LumiraDx
Customer Services. This return authorization number must
be on the shipping carton for return. For ordinary returns
following purchase, please contact LumiraDx Customer
Services for terms and conditions.
Limited warranty
LumiraDx SARS-CoV-2 Ab Test Strips – As per shelf life.
Unused Test Strips must be stored according to the required
storage conditions as printed in this product insert and they
can be used only up to the expiry date printed on the Test
Strip pouch and Test Strip box. For the applicable warranty
period, LumiraDx warrants that each product shall be (i)
of good quality and free of material defects, (ii) function
in accordance with the material specifications referenced
in the product insert, and (iii) approved by the proper
governmental agencies required for the sale of products
for their intended use (the “limited warranty”). If the product
fails to meet the requirements of the limited warranty, then
as customer’s sole remedy, LumiraDx shall either repair or
replace, at LumiraDx’s discretion, the Test Strips. Except for
the limited warranty stated in this section, LumiraDx disclaims
any and all warranties, express or implied, including but
not limited to, any warranty of merchantability, fitness for a
particular purpose and non-infringement regarding the
product. LumiraDx’s maximum liability with any customer
claim shall not exceed the net product price paid by the

LumiraDx AB, Västra Vägen 5A, 16961 Solna,
Sweden
CE mark applies to LumiraDx Instrument, Test
Strips, Quality Controls and Connect Hub only.

voor de detectie van bij de immuunrespons op SARS-CoV-2infectie gegenereerde totale antistof (antibody; Ab) in menselijk
volbloed (capillair en veneus), plasma of serum.

NEDERLANDS

SARS-CoV-2 Ab-test
Uitsluitend voor professioneel gebruik
Alleen voor gebruik bij in-vitrodiagnostiek
SPEC-32892 R3 ART-00534 R4

LUMIRADX SARS-CoV-2-antistoftest
De LumiraDx SARS-CoV-2 Ab Teststrips (hierna te noemen de
Teststrips) moeten worden gebruikt met het LumiraDx Platform.
Het LumiraDx Platform is een systeem voor professioneel gebruik
op de zorglocatie, dat wordt gebruikt voor diagnostische tests
in vitro. Het bestaat uit een draagbaar LumiraDx Instrument
en een LumiraDx Teststrip voor de vereiste test. Deze test is
UITSLUITEND BESTEMD VOOR GEBRUIK DOOR ZORGVERLENERS
en stelt gebruikers in staat om tests uit te voeren met
gebruikmaking van kleine monstervolumes en de resultaten
snel te bekijken op het aanraakscherm van het Instrument.

•

Principe van de assay:
De LumiraDx SARS-CoV-2 Ab-test is een fluorescentieimmunoassayhulpmiddel voor eenmalig gebruik, ontworpen
voor het detecteren van de aanwezigheid van totale antistof
(antibody; Ab) tegen SARS-CoV-2 in monsters van menselijk
volbloed (capillair uit vingerprik en veneus bloed met
EDTA), EDTA-plasma of serum. Bij de testprocedure wordt
een vingerprik-, veneus-volbloed-, plasma- of serummonster
aangebracht op het monsteraanbrenggebied van de Teststrip
die is aangebracht in het Instrument, dat is geprogrammeerd
om de analyse te verrichten wanneer het monster heeft
gereageerd met de reagentia in de Teststrip. De analyse is
gebaseerd op de hoeveelheid fluorescentie die het Instrument
waarneemt binnen het meetgebied van de Teststrip. De
concentratie van het analiet in het monster is evenredig aan de
waargenomen fluorescentie. De kwalitatieve resultaten worden
ongeveer 11 minuten na het aanbrengen van het monster
weergegeven op het aanraakscherm van het Instrument.
Geleverde materialen:
•

LumiraDx SARS-CoV-2 Ab Teststrips afzonderlijk verpakt in
verzegelde foliezakjes met droogmiddel.

Raadpleeg het veiligheidsinformatieblad dat te vinden is
op lumiraDx.com voor meer informatie over de veiligheid,
het hanteren en het afvoeren van de onderdelen in
deze kit.

Opslag van de Teststrips:
Bewaar de Teststrips in de oorspronkelijke doos. U kunt de
Teststrips opslaan bij een temperatuur van 2 °C tot 30 °C (36 °F
tot 86 °F). Voorkom bevriezing en opslag op een plaats waar
de temperatuur hoger zou kunnen worden dan 30 °C. Bij juiste
opslag kunnen de Teststrips worden bewaard tot de uiterste
gebruiksdatum die is gedrukt op het foliezakje van de Teststrips
en op de doos van de Teststrips. Gooi de Teststrips weg als de
uiterste gebruiksdatum is verstreken.
Hantering van de Teststrips:
Als u gereed bent voor het uitvoeren van een test, opent u de
doos met Teststrips, neemt u er een Teststrip uit en haalt u deze
uit het foliezakje. Nadat de Teststrip uit het foliezakje is gehaald,
moet hij onmiddellijk worden gebruikt. Gebruik de Teststrip niet
als er zichtbare tekenen van beschadiging van het foliezakje
zijn, zoals scheurtjes of gaatjes.
Monstermateriaal:

Beoogd gebruik:

•

Productbijsluiter LumiraDx SARS-CoV-2 Ab-test.

De volgende monsters kunnen worden gebruikt met de
LumiraDx SARS-CoV-2 Ab Teststrip:

De LumiraDx SARS-CoV-2 Ab-test is een snelle microfluïdische
immunofluorescentieassay voor gebruik met het LumiraDx
Platform voor de kwalitatieve detectie van totale antilichamen
tegen SARS-CoV-2 in menselijk volbloed (capillair uit vingerprik
en veneus), plasma of serum. De LumiraDx SARS-CoV-2 Ab-test
is bedoeld als hulpmiddel bij de identificatie van personen met
een adaptieve immuunrespons op SARS-CoV-2, wat op een
recente of eerdere infectie wijst. Het is momenteel onbekend
hoelang antistoffen aanwezig blijven na een infectie en of
de aanwezigheid van antistoffen beschermende immuniteit
oplevert.

•

RFID-tag (radiofrequentie-ID) in de doos met Teststrips.

•

Volbloed zonder antistollingsmiddel - capillair
vingerprikmonster (direct of met gebruik van een
overbrengingsbuisje)

•

Veneus volbloed met antistollingsmiddel (EDTA)

•

Plasma (EDTA)

•

Serum

De resultaten dienen voor de detectie van totale antistof voor
SARS-CoV-2. Antistoffen (IgM, IgG, IgA) voor SARS-CoV-2 kunnen
in het algemeen enkele dagen na de aanvankelijke infectie
in het bloed worden gedetecteerd, hoewel de duur van het
verblijf van antistoffen na een infectie niet goed vastgesteld is.
Bij bepaalde personen kan er na seroconversie nog meerdere
weken detecteerbaar virus aanwezig zijn.
De gevoeligheid van de LumiraDx SARS-CoV-2 Ab-test kort na
infectie is onbekend. Negatieve resultaten sluiten een acute
infectie met SARS-CoV-2 niet uit. Als er vermoeden bestaat van
een acute infectie, moet er rechtstreeks op SARS-CoV-2 worden
getest. Er kunnen foutpositieve resultaten voor de LumiraDx
SARS-CoV-2 Ab-test optreden als gevolg van kruisreactiviteit
van vooraf reeds aanwezige antistoffen of andere mogelijke
oorzaken.
De LumiraDx SARS-CoV-2 Ab-test is bestemd voor gebruik door
opgeleid klinisch-laboratoriumpersoneel en personen opgeleid
in een zorglocatieomgeving, en bekwaam in het uitvoeren van
tests met behulp van het LumiraDx Instrument.
Let op: Voor gebruik bij in-vitrodiagnostiek.

Voordat u begint met het testen moet u, als
het LumiraDx Instrument en het LumiraDx
Platform nieuw voor u zijn, de handleiding van
het LumiraDx Platform, de beknopte instructies
en deze gehele productbijsluiter lezen. Al die
materialen zijn verkrijgbaar via Lumiradx.com.

Benodigdheden die niet in de doos met Teststrips zijn
inbegrepen:
•

LumiraDx Instrument

•

Beknopte instructies LumiraDx SARS-CoV-2 Ab-test

•

Standaard bloedafnamemateriaal (lancetten met hoge
flow, venepunctie, overbrengingsbuisjes, passende afvoer
van biologisch afval)

•

•

LumiraDx Connect indien connectiviteit vereist (zie
gebruikershandleiding LumiraDx Connect)

Waarschuwingen en voorzorgsmaatregelen
•

Alleen voor gebruik bij in-vitrodiagnostiek

•

Gebruik de onderdelen van de kit niet na de uiterste
gebruiksdatum.

•

Open de Teststrip pas onmiddellijk vóór het gebruik.

•

Beschadigde of gevallen Teststrips en andere materialen
wegwerpen en niet gebruiken.

•
•

Ontoereikende of onjuiste afname, opslag en vervoer van
monsters kunnen leiden tot onjuiste resultaten.
In de koelkast bewaarde volbloed-, serum- of
plasmamonsters moeten op kamertemperatuur komen
vóór het testen. Meng veneus-volbloed-, plasma- en
serummonsters vóór het gebruik grondig door het buisje
meerdere malen voorzichtig ondersteboven te keren.

•

De test kan niet visueel worden geïnterpreteerd; het
LumiraDx Instrument moet worden gebruikt om resultaten
te genereren.

•

Hergebruik onderdelen van de kit niet.

•

Monsters moeten worden verwerkt volgens de
aanwijzingen in de paragrafen Bloedmonster afnemen
en Een test uitvoeren van deze productbijsluiter. Het
niet opvolgen van de gebruiksaanwijzing kan leiden tot
onjuiste resultaten.

•
Samenvatting van en toelichting op de test:
De World Health Organisation (WHO) heeft de door het SARSCoV-2-virus veroorzaakte ziekte de naam coronavirusziekte 2019
of COVID-19 gegeven¹. De meest voorkomende symptomen
van COVID-19 zijn koorts, moeheid en een droge hoest.
Sommige patiënten ondervinden pijn op diverse plekken,
neusverstopping, hoofdpijn, conjunctivitis, keelpijn, diarree,
verlies van smaak- of reukzin, of uitslag op de huid of verkleuring
van vingers of tenen. Gewoonlijk zijn deze symptomen mild en
ze treden geleidelijk in. Sommige mensen raken geïnfecteerd,
maar ontwikkelen geen symptomen en voelen zich niet
ziek. De ziekte kan zich echter snel ontwikkelen en vertoont
hoge sterftecijfers onder bepaalde populaties, met name bij
onderliggende gezondheidsaandoeningen. De ziekte kan van
de ene op de andere persoon worden overgedragen door
kleine druppeltjes uit de neus of mond, die worden verspreid
wanneer een persoon met COVID-19 hoest of uitademt. De
meeste schattingen voor de incubatietijd van COVID-19 lopen
uiteen van 2 tot 14 dagen². De SARS-CoV-2 Ab-test maakt
gebruik van een combinatie van met SARS-CoV-2-antigeen
gecoate magnetische deeltjes en fluorescerende deeltjes

LumiraDx SARS-CoV-2 Ab Quality Controls (indien vereist
om te voldoen aan de naleving van de lokale regels en
regels binnen de organisatie)

•

•

•

Alle onderdelen van deze kit moeten volgens de lokale
voorschriften en procedures worden afgevoerd als
biologisch gevaarlijk afval.
Zie het veiligheidsinformatieblad bij het product voor
risico- en veiligheidszinnen en informatie over de afvoer.
Het veiligheidsinformatieblad is verkrijgbaar via onze
website op https://lumiradx.com/uk-en/what-we-do/
diagnostics/test-technology/antibody-test.
Pas de normale voorzorgsmaatregelen toe die vereist
zijn voor het hanteren van alle laboratoriumreagentia.
Draag bij het afnemen en evalueren van monsters
beschermende kleding, zoals een laboratoriumjas,
wegwerphandschoenen en oogbescherming.
Bij het werken met SARS-CoV-2-patiëntmonsters moeten
te allen tijde correcte veiligheidstechnieken voor in
het laboratorium worden gevolgd. Patiëntmonsters,
gebruikte Teststrips en gebruikte overbrengingsbuisjes
kunnen potentieel infectieus zijn. Correcte hanterings- en
afvoermethoden moeten door het laboratorium worden
vastgesteld in overeenstemming met de plaatselijke
voorschriften en procedures.

Zoek het symbool

Het Instrument geeft
een toon af en er wordt
een bevestigingsbericht
weergegeven.
Wanneer dat wordt aangegeven door het aanraakscherm,
opent u het foliezakje vlak voor het gebruik en plaatst u de
LumiraDx Teststrip in het LumiraDx Instrument. Het Instrument
geeft aan wanneer het gereed is voor het aanbrengen van het
monster.
De resultaten van de LumiraDx SARS-CoV-2 Ab-test moeten door
een zorgverlener worden geïnterpreteerd in het licht van alle
beschikbare klinische en laboratoriumgegevens.
Testen op basis van een vers capillair vingerprikmonster
1.

Fluorescerende deeltjes

•

Magnetische deeltjes

•

Buffer- en stabilisatiemiddelen

•
•

2.
3.

Bloedmonster afnemen en prepareren voor analyse:
Bij het afnemen van elk type monster moet u de universele
voorzorgsmaatregelen en richtlijnen voor bloedafname van uw
organisatie in acht nemen. Bij de monsterafname van veneus
volbloed, plasma en serum volgt u de aanbevolen procedure
van de fabrikant van het monsterbuisje.
De onderstaande stappen zijn van toepassing op het afnemen
van een capillair bloedmonster via een vingerprik. Optioneel
kunt u gebruik maken van een overbrengingsbuisje zonder
antistollingsmiddel voor het afnemen van het bloedmonster
via een vingerprik. Meer informatie over aanbevolen
overbrengingsbuisjes vindt u hier: https://lumiradx.com/uk-en/
product-list. Uitsluitend veiligheidslancetten met hoge flow voor
eenmalig gebruik mogen worden gebruikt voor het afnemen
van capillair bloed.

Stimuleren van de doorbloeding van de vinger helpt bij
het verkrijgen van een goede druppel bloed. Voordat
u de vinger aanprikt, kunnen de volgende technieken
worden gebruikt tot de vingertop meer kleur heeft
gekregen:
•

SARS-CoV-2-antigeen

•

op het Instrument op.

Installatie
Houd de achterkant van
de doos met Teststrips
tegen het symbool
aan om het bestand te
installeren.

Het testhulpmiddel bevat:
•

Ongeldige testresultaten

RFID-stripcodelezer

Vraag de patiënt om zijn of haar handen te
spoelen met warm water.
Vraag de patiënt om zijn of haar arm recht omlaag
te houden langs het lichaam.
Masseer de vinger vanaf de basis en knijp zo nodig
direct na het aanprikken voorzichtig in de vinger
vanaf de basis om de bloedstroom te stimuleren.

Neem met een lancet met hoge flow (20 uL) een
bloedmonster af bij de gekozen vinger.
Breng het monster onmiddellijk aan door de vinger
en de eraan hangende bloeddruppel boven met
monsteraanbrenggebied van de geplaatste Teststrips te
houden. Laat de bloeddruppel in contact komen met het
monsteraanbrenggebied van de Teststrip. Het bloed wordt
dan door capillaire werking opgezogen in de Teststrip.
Wanneer het monster wordt gedetecteerd, maakt het
Instrument een geluid (als geluiden zijn ingeschakeld) en
wordt er een bevestigingsbericht weergegeven. Op het
aanraakscherm van het LumiraDx Instrument wordt de
gebruiker gevraagd om de klep te sluiten.

4.

Voeg geen bloed meer toe. Open de klep niet tijdens
het uitvoeren van de test. Het aanraakscherm geeft de
voortgang van de test aan.

5.

Het resultaat wordt ongeveer 11 minuten na het
aanbrengen van het monster en het starten van de test
weergegeven op het aanraakscherm van het Instrument.
Voorbeelden van de weergegeven resultaatschermen:

Het Instrument gereedmaken voor het uitvoeren van een test:
Zet het Instrument aan door achterop het Instrument op de
aan-uitknop te drukken. U hoort dat het Instrument wordt
ingeschakeld en het scherm is enkele seconden lang zwart
totdat het Instrument opgestart is. Als het scherm slechts
gedimd is, tikt u op het aanraakscherm om het Instrument uit
de slaapstand te halen.
Zie de paragraaf Een test uitvoeren in deze productbijsluiter
voor informatie over hoe u een patiëntmonster test. De
beknopte instructies van LumiraDx bieden een geïllustreerde
stapsgewijze procedure voor het uitvoeren van een test.

6.

Voer het lancet en de Teststrip af met het passende
klinisch afval.

7.

Reinig de vinger van de patiënt met een schone tissue en
oefen lichte druk uit.

8.

Als u de test opnieuw moet uitvoeren, gebruikt u een
nieuwe Teststrip, een nieuw lancet en een andere vinger.

•

Automatische controles van de juiste werking van het
Instrument bij het inschakelen en tijdens het gebruik.

•

•

Dit omvat de werking van elektrische onderdelen, de
werking van het verwarmingselement, de laadtoestand
van de batterij, mechanische aandrijvingen en sensors
en de prestaties van het optische systeem.

Hematocrietwaarden van 25-55% hebben geen
significante gevolgen voor de testresultaten.
Hematocrietwaarden buiten het bereik 25-55% genereren
de foutmelding ‘Hct buiten bereik’ en in dat geval wordt er
geen resultaat gemeld voor de SARS-CoV-2 Ab-test.

•

Bewaking van de prestaties van de Teststrip en
bedieningselementen tijdens het uitvoeren van de test.

Een ongebruikelijk resultaat moet altijd nader worden
onderzocht om de mogelijke oorzaak vast te stellen.

•

Mogelijkheid tot het uitvoeren van Quality Control-tests
met behulp van LumiraDx Quality Control-oplossingen om
aan de eisen in de regelgeving te voldoen.

Resultaten van antistoftests mogen niet worden gebruikt
ter uitsluiting van een acute SARS-CoV-2-infectie.

•

•
•

Gebruik van een
overbrengingsbuisje voor een
capillair vingerprikmonster

Vloeibare controles voor SARS-CoV-2 Ab zijn verkrijgbaar
bij LumiraDx. Details zijn te vinden op de website (lumiradx.
com). Het Quality Control-testbeleid wordt bepaald door uw
organisatie. Voor een goede laboratoriumpraktijk wordt het
gebruik van controlematerialen aangeraden. Volg de relevante
richtlijn voor wat betreft de frequentie van het testen van
Quality Control-materiaal. Voor de Quality Control-beoordeling
van het LumiraDx Instrument en de SARS-CoV-2 Ab Teststrips
moet u gebruikmaken van het LumiraDx SARS-CoV-2 Ab Quality
Control Pack. De Quality Controls worden geleverd als positieve
en negatieve controles.

U moet een overbrengingsbuisje
zonder antistollingsmiddel
gebruiken om het capillaire
monster van de vingerprik
over te brengen naar het
monsteraanbrenggebied
van de Teststrip. Hiertoe
volgt u de procedure voor
het afnemen van een capillair monster via een vingerprik.
Gebruik het overbrengingsbuisje door het in de bloeddruppel
op de vinger te houden. Als het goed is, loopt het bloed
snel het buisje in. Houd het overbrengingsbuisje vervolgens
boven het monsteraanbrenggebied van de Teststrip en
breng het monster aan. Dit zou genoeg moeten zijn om
het monsteraanbrenggebied te vullen. Pas op dat er
geen luchtbelletjes in het monster komen. Wanneer het
monster wordt gedetecteerd, maakt het Instrument een
geluid (als geluiden zijn ingeschakeld) en wordt er een
bevestigingsbericht weergegeven. Op het aanraakscherm
van het LumiraDx Instrument wordt de gebruiker gevraagd
om de klep te sluiten. Voer het overbrengingsbuisje af met het
passende klinisch afval. Volg de instructies uit stap 4.
Testen op basis van veneus-bloed-, serum- of plasmamonster
Meng het monster goed voor het testen. U kunt met EDTA
behandelde veneus-bloed-, plasma- of serummonsters
gebruiken voor het testen. Neem met een pipet 20
uL monster af uit het buisje. Houd de pipet boven het
monsteraanbrenggebied van de Teststrip en breng
het monster aan. Dit zou genoeg moeten zijn om het
monsteraanbrenggebied te vullen. Pas op dat er geen
luchtbelletjes in het monster komen. Wanneer het
monster wordt gedetecteerd, maakt het Instrument een
geluid (als geluiden zijn ingeschakeld) en wordt er een
bevestigingsbericht weergegeven. Op het aanraakscherm van
het LumiraDx Instrument wordt de gebruiker gevraagd om de
klep te sluiten. Voer de pipet af met het juiste klinische afval.
Volg stap 4 en 5 van de instructies.

In de koelkast bewaarde volbloed-, serum- of
plasmamonsters moeten op kamertemperatuur komen
vóór het testen.
Meng veneus-volbloed-, plasma- en serummonsters vóór
het gebruik grondig door het buisje meerdere malen
voorzichtig ondersteboven te keren.

Geïntegreerde controles:

Afb. 2 Positief resultaat voor
SARS-CoV-2-antistof

Er kan interferentie worden waargenomen als de
concentratie biotine in plasma hoger is dan 0,007 mg/dL.

Hematocrietbereik (Hct):

•

Afb. 1 Negatief resultaat voor
SARS-CoV-2-antistof

•

Als de ingebouwde controle
(On Board Control; OBC)
mislukt, wordt er een foutbericht
weergegeven en wordt er geen
testresultaat gemeld. Volg de
aanwijzingen op het scherm op
om de Teststrip af te voeren en
een nieuwe test te starten. Als
het probleem aanhoudt, neemt
u contact op met de
klantendienst.

•

Installatie lotkalibratiebestand

Het LumiraDx Instrument waarborgt de kwaliteit van de
verkregen testresultaten op de volgende wijzen:

Voorbeeld van een foutmeldingsscherm:

Opmerkingen over de testprocedure voor patiëntmonsters:

Na de installatie beschikt het Instrument over alle vereiste
informatie voor het verwerken van de test, en alle toekomstige
tests uit hetzelfde lot Teststrips.

Lotkalibratiebestanden zijn vereist om het Instrument te
voorzien van informatie die nodig is voor het uitvoeren van
diagnostische tests. Dit hoeft slechts eenmaal te worden
gedaan voor elk Teststrip-lot. Het Instrument vraagt om het
installeren van het lotkalibratiebestand wanneer er een Teststrip
uit een nieuw lot wordt ingebracht.

Als er een probleem optreedt, wordt er een bericht
weergegeven op het aanraakscherm van het Instrument.
Waarschuwingsmeldingen bevatten nuttige informatie en
worden gemarkeerd met een oranje balk. Foutberichten
bevatten tevens het symbool
. Alle meldingen bevatten een
beschrijving van de Instrument-status of -fout en aanwijzingen.
Foutmeldingen bevatten een identificatiecode die kan worden
gebruikt voor verdere probleemoplossing. Zie de LumiraDx
Platform gebruikershandleiding als een foutmelding wordt
weergegeven op het aanraakscherm van het LumiraDx
Instrument en neem contact op met de klantendienst van
LumiraDx op customerservices@lumiradx.com.

Het Instrument leest de 2D-barcode op elke Teststrip en
kan bepalen of de uiterste gebruiksdatum van de strip is
overschreden, en of het striplotkalibratiebestand nog niet is
geladen. In dat geval vraagt het erom.
In het LumiraDx Instrument en de LumiraDx SARS-CoV-2 Ab
Teststrips zijn verscheidene Quality Control-functies geïntegreerd
om de validiteit van elke test te verzekeren. Deze controles
waarborgen dat het aangebrachte monstervolume toereikend is
en dat de assayprocedure van de Teststrip volgens verwachting
verloopt. De controles waarborgen ook dat de Teststrip niet
beschadigd of eerder gebruikt is. Als deze controles niet
slagen, wordt de test verworpen en wordt er een foutmelding
weergegeven op het aanraakscherm van het Instrument.

Het Hct-niveau wordt door het Instrument bepaald voor elk
op de Teststrip aangebracht bloedmonster. De LumiraDx
SARS-CoV-2 Ab-test kan worden gebruikt met bloedmonsters
met een Hct-niveau van 25 tot 55% Hct. Monsters met een Hctniveau buiten dit bereik worden op het aanraakscherm van
het LumiraDx Instrument aangeduid als ‘Hct buiten bereik’. Er
wordt geen SARS-CoV-2 Ab-waarde gemeld in monsters met Hct
‘buiten bereik’.
Quality Controls:

LumiraDx adviseert om één maal controles uit te voeren voor:

Een test met resultaten die niet aansluiten op de klinische
symptomen moet worden herhaald, om een procedurele
fout uit te sluiten.

•

Bij het uitvoeren van een nieuwe test of het herhalen van
een patiënttest moet u altijd met een nieuw lancet een
verse druppel bloed afnemen uit een andere vinger en
een nieuwe Teststrip gebruiken.

•

Informatie over goedgekeurde reinigingsdoekjes is te
vinden op lumiradx.com.

Prestatiekenmerken
Klinische overeenstemming
Positieve overeenstemming werd geëvalueerd aan de
hand van plasmamonsters afgenomen bij symptomatische
proefpersonen in de VS en het VK. Alle proefpersonen waren
door middel van RT-PCR bevestigd als positief voor nieuw
coronavirus 2019.
Aantal
dagen van
RT-PCR tot
bloed
afname
≤ 6 dagen

Aantal
RT-PCR-resul- Resultaat LumiraDx
monsters taat 2019SARS-CoV-2 Ab-test in
nCoV
vergelijking met RT-PCR
13

Positief

11/13 = 84,6%

7

Positief

7/7 = 100%

•

elke nieuwe kit-lot

7-13 dagen

•

elke nieuwe gebruiker

14-20 dagen

6

Positief

6/6 = 100%

•

volgens de interne procedures voor kwaliteitscontrole
en in overeenstemming met voorschriften of
accrediteringsvereisten

≥ 21 dagen

46

Positief

46/46 = 100%

Als de LumiraDx Antibody Quality Controls niet de verwachte
resultaten opleveren, herhaalt u de QC-test en als de
problemen aanhouden, mogen er geen patiëntresultaten
worden gemeld en neemt u contact op met de klantendienst
van LumiraDx.
Reiniging en desinfectie:
Het wordt aanbevolen het Instrument na elk patiëntmonster
of bij een vermoeden van verontreiniging te desinfecteren.
Overtollige vloeistof kan het Instrument beschadigen. Voor
de bescherming van het Instrument is het belangrijk dat
blootstelling aan overmatig vocht wordt voorkomen. Alle
desinfectiedoeken en/of -doekjes mogen slechts licht vochtig
zijn; overtollige vloeistof moet vóór gebruik handmatig uit
de doek worden verwijderd. Alcoholdoekjes zijn op zich niet
voldoende om het Instrument te desinfecteren als het om
bloedmonsters gaat, wegens de potentiële aanwezigheid van
bloedoverdraagbare ziekteverwekkers.
1.

Veeg met behulp van door LumiraDx aanbevolen
desinfectiemateriaal de externe oppervlakken van het
Instrument af en vermijd daarbij de scharnieren van
de klep, de sleuf voor de Teststrip, het netsnoer en de
USB‑poort.

2.

Zorg dat het desinfectiemiddel ten minste 5 minuten in
contact is met het Instrument alvorens het volgende
monster te testen.

3.

Voer desinfectiematerialen af volgens de plaatselijke
procedures voor de afvoer van biologisch gevaarlijk afval.

Totaal

72

Het niet opvolgen van de gebruiksaanwijzing kan
negatieve gevolgen hebben voor de prestaties van de
test en/of het testresultaat ongeldig maken.

•

Testresultaten moeten worden geïnterpreteerd in het
licht van alle beschikbare klinische en diagnostische
informatie, waaronder de anamnese van de patiënt en
andere testresultaten.

•

•

De mogelijkheid bestaat dat factoren zoals technische
of procedurele fouten, alsmede andere stoffen in
bloedmonsters die hieronder niet zijn vermeld, tot
interferentie met de test leiden en onjuiste resultaten
veroorzaken.
Andere dan de in deze bijsluiter vermelde
bloedmonstertypen, afnamemethoden en
antistollingsmiddelen zijn niet geëvalueerd.

70/72 = 97,2%
(95%-betrouw
baarheidsinterval:
90,4-99,2%)

Negatieve overeenstemming van de LumiraDx SARS-CoV-2
Ab-test werd geëvalueerd aan de hand van plasmamonsters
van endemische symptomatische en asymptomatische
proefpersonen en van niet-endemische asymptomatische
proefpersonen in de VS en het VK. Endemische monsters werden
afgenomen tijdens de COVID-19-pandemie van 2020 en werden
alle door middel van RT-PCR bevestigd als negatief voor 2019
Novel Coronavirus. De resulterende negatieve overeenstemming
van de LumiraDx SARS-CoV-2 Ab-test in vergelijking met het
verwachte resultaat wordt hieronder gepresenteerd.
Aantal
monsters

15

13

Her
komst

VK

VK

Beperkingen van de procedure:
•

Positief

99

VS

Testpopulatie

Endemische,
symptomatische
proefpersonen
(PCR –ve)

Specificiteit:
Resultaat LumiraDx
SARS-CoV-2 Ab-test
in vergelijking met
RT-PCR
15/15 = 100%

Endemische,
13/13 = 100%
asymptomatische
proefpersonen
(PCR –ve)
Niet-endemische, 99/99 = 100%
asymptomatische
proefpersonen

163

VK

Niet-endemische, 163/163 = 100%
asymptomatische
proefpersonen

Totaal 290

VK/VS

Endemisch
PCR -ves en
niet-endemische
asymptomatische
proefpersonen

290/290 = 100%
(95%-betrouwbaarheidsinterval van
98,7 tot 100%.)

Positieve overeenstemming werd geëvalueerd aan de hand
van vingerprikmonsters die prospectief werden afgenomen
bij symptomatische en asymptomatische proefpersonen.
Alle proefpersonen waren vóór het testen door middel van
RT-PCR bevestigd als positief dan wel negatief voor 2019 Novel
Coronavirus. Vingerprikmonsters van elke patiënt werden
rechtstreeks en met behulp van een overbrengingsbuisje
aangebracht. De gepresenteerde resultaten zijn afkomstig van
proefpersonen die 8-118 dagen na de PCR-test werden getest.
Monster

Aantal
monsters

RT-PCRresultaat
2019-nCoV

Resultaat LumiraDx
SARS-CoV-2 Ab-test in
vergelijking met RT-PCR

Vingerprik
rechtstreeks

62

Positief

62/62 = 100%

Vingerprik
via overbren
gingsbuisje

62

Positief

62/62 = 100%

15,6 mg/dL

Ascorbinezuur

5,25 mg/dL

Beperkte garantie

Testconcentratie

Bilirubine (ongeconj.)

1000 mg/dL

Lipemie

1500 mg/dL

Totaal eiwit

16,7 g/dL

Urinezuur

23,5 mg/dL

Gentisinezuur

0,5 mg/dL

Ethanol

200 mg/dL

Cafeïne

10,8 mg/dL

Biotine

Aantal
monsters

Vingerprik
rechtstreeks

54

Vingerprik
via overbren
gingsbuisje

56

RT-PCRresultaat
2019-nCoV
Negatief
Negatief

Resultaat LumiraDx
SARS-CoV-2 Ab-test in
vergelijking met RT-PCR
(> 14 dagen na PCR)
54/54 = 100%
56/56 = 100%

Matrixequivalentie
Er werd een matrixequivalentieonderzoek uitgevoerd ter
evaluatie van veneuze en serummatrixen ten opzichte van
de plasmamatrix gebruikt ter bepaling van de klinische
prestaties. Elke matrixset (volbloed, plasma, serum) werd van
dezelfde donor getest en er werden paren van monsters
gebruikt. Negatief, laag positief en middelhoog positief werden
geëvalueerd door het testen van vijf verschillende monsters,
in duplo voor elke concentratie. Het onderzoek toonde
100% overeenstemming tussen de 3 matrixtypen (veneus,
plasma en serum) aan, wat aantoont dat de prestaties van
de verschillende matrixen als equivalent mogen worden
beschouwd.
Analytische gevoeligheid en specificiteit

40 mg/dL

Hemoglobine (via hemolyse)

Acetylsalicylzuur

Negatieve overeenstemming werd geëvalueerd aan de hand
van vingerprikmonsters afgenomen bij symptomatische en
asymptomatische proefpersonen. Alle proefpersonen waren
door middel van RT-PCR bevestigd als negatief voor 2019
Novel Coronavirus. Vingerprikmonsters van elke patiënt werden
rechtstreeks en met behulp van een overbrengingsbuisje
aangebracht. Het is belangrijk om op te merken dat de
negatieve overeenstemming wordt bepaald tijdens de
COVID-19-pandemie en dat dus de kans bestaat dat sommige
patiënten antistof-positief en PCR-negatief zijn.
Monster

Paracetamol

de retourzendingsdoos worden vermeld. Voor gewone
retourzendingen na aankoop kunt u contact opnemen met de
klantendienst van LumiraDx voor de voorwaarden.

Interferent

3,0 mg/dL
0,007 mg/dL

Difenhydramine
Fluticason

0,0774 mg/dL
0,000126 mg/dL

Gebruik op zorglocaties
De LumiraDx SARS-CoV-2 Ab-test werd gebruikt door 7
ongetrainde gebruikers op 3 locaties op verschillende plaatsen
in de Verenigde Staten.
Ongetrainde gebruikers voerden 420 tests bij proefpersonen
uit. Het werd aangetoond dat de LumiraDx SARS-CoV-2
Ab-test gemakkelijk in het gebruik is, met een laag
gebruikersfoutpercentage van 3,1%.
Literatuur:
1.

World Health Organisation www.who.int

2.

Centers for Disease Control and Prevention www.cdc.gov
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Raadpleeg de gebruiksaanwijzing.

Juridische kennisgevingen:
Copyright © 2021 LumiraDx UK en verbonden ondernemingen.
Alle rechten voorbehouden. LumiraDx en het vlamlogo zijn
beschermde handelsmerken van LumiraDx International LTD.
Volledige gegevens over deze en andere gedeponeerde
handelsmerken van LumiraDx vindt u op lumiradx.com/IP. Alle
overige handelsmerken zijn eigendom van de desbetreffende
merkhouders.

LumiraDx UK Ltd, Dumyat Business Park, Alloa, FK10 2PB, VK.
Registratienummer: 09206123

Bevat voldoende voor 12 of 24 of 48 tests

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

“CE-markering“. Dit product voldoet aan de vereisten van de Europese richtlijn 98/79/EG inzake in
vitro diagnostische medische hulpmiddelen.

De CE-markering heeft uitsluitend betrekking op
het LumiraDx Instrument, de Teststrips, de Quality
Controls en de Connect Hub.

Niet hergebruiken

Interferentie:
De volgende stoffen werden bij de getoonde concentraties
getest zonder dat interferentie werd waargenomen:

Het LumiraDx Instrument, de Teststrips en alle verstrekte
documentatie van LumiraDx ('de producten’) zijn wettelijk
beschermd. Het intellectuele eigendom van de LumiraDx
producten blijft van LumiraDx. Informatie over relevant
intellectueel eigendom met betrekking tot onze producten is te
vinden op lumiradx.com/IP.

Informatie over de fabrikant:
Gemachtigde in de Europese Unie

Kruisreactiviteit:
De LumiraDx SARS-CoV-2 Ab-test vertoonde geen kruisreactie
met monsters die positief waren voor antistof tegen influenza
A, influenza B, hepatitis C-virus, hepatitis B-virus (genotype
D), Haemophilus influenzae, humane coronavirussen (HKU1,
NL63, OC43 and 229E), antinucleaire antistof, respiratoir
syncytieel virus (RSV), humaan immunodeficiëntievirus (HIV),
mononucleose, Mycoplasma pneumoniae, Streptococcus
pneumoniae, Bordetella pertussis, Mycobacterium tuberculosis
en Legionella pneumophila.

Ongebruikte Teststrips moeten worden bewaard onder de
vereiste opslagomstandigheden zoals vermeld in deze
bijsluiter en kunnen uitsluitend worden gebruikt tot de uiterste
gebruiksdatum die op het zakje met de Teststrip en op de
doos met Teststrips is gedrukt. Gedurende de toepasselijke
garantieperiode garandeert LumiraDx dat elk product (i) van
goede kwaliteit is en vrij van materiaalgebreken, (ii) functioneert
in overeenstemming met de materiaalspecificaties waarnaar
wordt verwezen in de productbijsluiter en (iii) goedgekeurd is
door de desbetreffende overheidsagentschappen zoals vereist
voor de verkoop van producten voor hun beoogd gebruik (de
“beperkte garantie”). Als het product niet voldoet aan de eisen
van de beperkte garantie zal als enige rechtsmiddel van de
klant LumiraDx naar keuze van LumiraDx de Teststrips repareren
of vervangen. Behalve de in deze rubriek vermelde beperkte
garantie wijst LumiraDx alle uitdrukkelijke en stilzwijgende
garanties met betrekking tot het product af, met inbegrip van,
maar niet beperkt tot alle garanties van verhandelbaarheid,
geschiktheid voor een bepaald doel en niet-inbreuk. De
maximale aansprakelijkheid van LumiraDx met betrekking
tot een claim van een klant is nooit hoger dan de door de
klant betaalde nettoprijs van het product. Geen der partijen
is aansprakelijk jegens de andere partij voor bijzondere,
incidentele of gevolgschade, inclusief, zonder beperkingen, het
verlies van klandizie, winst, gegevens of opbrengst, ook niet als
de partij vooraf op de hoogte is gebracht van de mogelijkheid
van dit soort voortvloeiende schade. De beperkte garantie
die hierboven wordt genoemd is niet van toepassing als de
klant de LumiraDx SARS-CoV-2 Ab Teststrips heeft blootgesteld
aan fysiek misbruik, verkeerd gebruik, abnormaal gebruik,
gebruik dat niet overeenstemt met de gebruikershandleiding
van het LumiraDx Platform of de bijsluiter, fraude, modificatie,
ongebruikelijke fysieke belasting, verwaarlozing of ongevallen.
Een garantieclaim door de klant uit hoofde van de beperkte
garantie moet schriftelijk worden ingediend binnen de
toepasselijke termijn van beperkte garantie.
Intellectueel eigendom:

Fabrikant

Reactiviteit/inclusiviteit:
Hoewel er gedurende de verspreiding van het virus mutaties
in het SARS-CoV-2-genoom zijn waargenomen, zijn er geen
serologisch unieke stammen beschreven ten opzichte van het
oorspronkelijk geïsoleerde virus (dit onderzoek is op dit moment
bijzonder beperkt).

LumiraDx SARS-CoV-2 Ab Teststrips – conform houdbaarheid.

Klantendienst LumiraDx:
Voor vragen over producten kunt u contact
opnemen met de klantendienst van LumiraDx via
customerservices@lumiradx.com. Telefonische contactgegevens
vindt u op lumiradx.com.
Alle ongewenste resultaten verkregen met dit product en/
of kwaliteitsproblemen moeten tevens aan de klantendienst
van LumiraDx worden gemeld, per e-mail: customerservices@
lumiradx.com of via lumiradx.com.
Voor het retourbeleid
Als er een probleem is met de LumiraDx SARS-CoV-2 Abtests, kunt u worden gevraagd om deze te retourneren.
Vraag voorafgaand aan het retourneren van tests een
retourmachtigingsnummer aan bij de klantendienst
van LumiraDx. Dit retourmachtigingsnummer moet op

