
Hematocrit (Hct) range:

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’.

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. 

LumiraDx recommends controls be run once for: 

• 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

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

Limitations of the procedure: 

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

• 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.

• 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. 

• 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.

For Professional Use Only
For In Vitro Diagnotic Use Only
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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. 

Intended use:

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. 

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. 

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.

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 
SARS-CoV-2 infection in human whole blood (capillary and 
venous), serum or plasma.

SARS-CoV-2 Ab Test

Storing the Test Strips:

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 

The test device contains:

• SARS-CoV-2 Antigen

• Fluorescent particles

• Magnetic particles

• Buffer and stabilising agents 

Specimen sample collection and preparation for analysis: 

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.

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

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.

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 step-
by-step procedure on how to run a Test. 

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.

Lot Calibration File installation

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.

RFID strip code reader
Locate  symbol on Instrument.

The Instrument 
will sound and a 
confirmation message 
will be displayed.

Installation
Touch back of Test Strip 
Carton  symbol to 
install.

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 touch-
screen of the LumiraDx Instrument will request the user 
to close the door. 

4.  Do not add more blood. Do not open the door while 
the test is in progress. The touch-screen will indicate test 
progress. 

5.  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:

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.

Invalid test results 

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.

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 non-
anticoagulated 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:

• 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.

Built-in controls:

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.

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. 

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.

• 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.

ENGLISH Principle of the assay: 

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 touch-
screen 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.

• LumiraDx SARS-CoV-2 Ab Test Product Insert.

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

Materials required but not provided with the Test Strip 
Carton:

• LumiraDx Instrument 

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

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

• 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. 

• 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/test-
technology/antibody-test.

• 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. 

• 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

Performance characteristics

Clinical agreement

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 
of 
samples

2019-nCoV 
RT-PCR 
result

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

≤6 days 13 Positive 11/13 = 84.6% 

7-13 days 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%)

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 
samples

Origin Test 
population

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

15 UK Endemic, 
Symptomatic 
subjects
(PCR –ve)

15/15 = 100% 

13 UK Endemic, 
Asymptomatic 
subjects
(PCR –ve)

13/13 = 100%

99 USA Non-endemic, 
asymptomatic 
subjects

99/99 = 100%

163 UK Non-endemic, 
asymptomatic 
subjects

163/163 = 100% 

Total 290 UK/USA Endemic 
PCR -ves and 
Non-endemic 
asymptomatics

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

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. 

Sample Number 
of 
samples

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). 

Cross-reactivity: 

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. 

Interference:

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

Interferent Test concentration 

Acetaminophen 15.6 mg/dL 

Ascorbic Acid 5.25 mg/dL 

Bilirubin (unconj) 40 mg/dL 

Haemoglobin (via Hemolysis) 1000 mg/dL 

Lipemia 1500 mg/dL 

Total Protein 16.7 g/dL 

Uric Acid 23.5 mg/dL 

Gentisic Acid 0.5 mg/dL 

Ethanol 200 mg/dL 

Caffeine 10.8 mg/dL 

Acetylsalicylic acid 3.0 mg/dL 

Biotin 0.007 mg/dL 

Diphenhydramine 0.0774 mg/dL 

Fluticasone 0.000126 mg/dL 

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 
SARS-CoV-2 Ab Test was shown to be easy to use, with a 
low user error rate of 3.1%. 

References:

1. World Health Organisation www.who.int 

2. Centers for Disease Control and Prevention  
www.cdc.gov

Symbols glossary

Temperature limitation

Manufacturer

In vitro diagnostic medical device

Catalogue number

Batch code/Lot Number

Use-by date 

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 

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 
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 SARS-
CoV-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.

Manufacturer information:

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

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

CE mark applies to LumiraDx Instrument, Test 
Strips, Quality Controls and Connect Hub only.



• Verificações automáticas do funcionamento correto do 
Instrument na inicialização e durante a operação.

• Isso inclui o funcionamento de componentes elétricos, 
o funcionamento do aquecedor, o estado de carga da 
bateria e o desempenho dos acionadores mecânicos, 
sensores e sistema ótico.

• Monitoramento do desempenho da Tira de Teste e 
controles durante o tempo de execução do teste.

• Capacidade de executar testes de Controle de 
Qualidade usando as soluções de Controle de 
Qualidade LumiraDx, de modo a atender aos requisitos 
de conformidade regulamentar.

Intervalo de hematócrito (Hct):

O Instrument determina a concentração de Hct de cada 
amostra de sangue aplicada na Tira de Teste. O teste LumiraDx 
SARS-CoV-2 Ab  pode ser usado com amostras de sangue 
com concentrações de Hct de 25% a 55%. As amostras com 
concentrações de Hct fora desse intervalo são indicadas como 
“Hct fora do intervalo (Hct Out of Range)” na tela do Instrument. 
Nenhum anticorpo do SARS-CoV-2 é relatado para amostras 
com Hct “fora do intervalo”.

Controles de Qualidade:

Não há controles líquidos da LumiraDx para anticorpos contra 
o SARS-CoV-2. Os detalhes podem ser encontrados no site 
(lumiradx.com). A política de teste de Controle de Qualidade 
fica a critério de sua organização. Boas práticas laboratoriais 
recomendam o uso de materiais de controle. Siga as diretrizes 
apropriadas relativo à frequência de testes com material 
de Controle de Qualidade. Para concluir a avaliação de 
Controle de Qualidade do Instrument LumiraDx e das Tiras de 
Teste para anticorpos contra o SARS-CoV-2, você deve usar a 
embalagem de Controle de Qualidade LumiraDx SARS-CoV-2 
Ab . Os Controles de Qualidade vêm como controles positivo 
e negativo. 

LumiraDx recomenda a execução dos controles uma vez para: 

• cada novo lote de kit

• cada novo operador

• segundo exigido pelos procedimentos internos de 
Controle de Qualidade e em conformidade com os 
regulamentos ou exigências de credenciamento

Se o Controle de Qualidade para Anticorpos LumiraDx não 
apresentar o desempenho esperado, repita o teste de QC; e, 
se o problema persistir, não informe os resultados do paciente 
e entre em contato com o Serviço de Atendimento ao Cliente 
da LumiraDx.

Limpeza e desinfecção:

Recomenda-se desinfetar o Instrument após cada amostra de 
paciente ou se houver suspeita de contaminação. O excesso 
de líquido pode danificar o Instrument. Para a proteção 
do Instrument é importante evitar a exposição a umidade 
excessiva. Todos os panos usados na desinfecção devem 
estar ligeiramente úmidos, e qualquer líquido em excesso 
deve ser removido manualmente antes de usar. Panos com 
álcool não são suficientes para desinfetar o Instrument no caso 
de amostras hematológicas, devido à possível presença de 
patógenos transmitidos pelo sangue.

1. Usando material desinfetante recomendado pela 
LumiraDx, limpe as superfícies externas do Instrument com 
cuidado para não tocar nas dobradiças, nas entradas 
das Tira de Teste, no cabo de força e na porta USB.

2. Deixe o desinfetante em contato com o Instrument por 
pelo menos 5 minutos antes de testar a próxima amostra.

3. Descarte os materiais desinfetantes de acordo com os 
procedimentos locais de descarte de resíduos com risco 
biológico.

Limitações do procedimento: 

• O não seguimento das instruções de uso pode ter um 
efeito adverso no desempenho do teste e/ou invalidar o 
resultado do teste.

• Resultados de testes devem ser considerados no 
contexto de todas as informações clínicas e diagnósticas 
disponíveis, incluindo histórico do paciente e outros 
resultados de testes. 

• Existe a possibilidade de que fatores como erros técnicos 
ou erros de procedimento, bem como a presença de 
outras substâncias não listadas abaixo nas amostras de 
sangue, possam interferir no teste e produzir resultados 
errôneos.

• Tipos de amostras de sangue, métodos de coleta ou 
anticoagulantes diferentes dos descritos na bula do 
produto não foram avaliados. 

• Pode ser observada interferência quando a 
concentração da biotina plasmática for maior que 
0,007 mg/dL.

Apenas para uso profissional
Apenas para uso diagnóstico in vitro

SPEC-32898 R2 ART-00539 R2

Teste LUMIRADX SARS-CoV-2 Ab

As Tiras de Teste LumiraDx SARS-CoV-2 Ab  (doravante 
denominadas Tiras de Teste) são para uso com a Platform 
LumiraDx. A Platform LumiraDx é um sistema POC (Point of Care, 
ou atendimento no local do paciente), de uso profissional, 
utilizado para testes diagnósticos in vitro. Compreende um 
Instrument LumiraDx portátil e uma Tira de Teste LumiraDx 
para o teste solicitado. Este teste é SOMENTE PARA USO DE 
PROFISSIONAIS DE SAÚDE e possibilita ao usuário realizar 
testes utilizando pequenos volumes de amostra e visualizar os 
resultados rapidamente na tela sensível ao toque do Instrument. 

Uso pretendido:

O teste LumiraDx SARS-CoV-2 Ab  é um ensaio rápido de 
imunofluorescência microfluida para uso na Platform LumiraDx, 
com o objetivo de realizar uma detecção qualitativa do total 
de anticorpos contra o SARS-CoV-2 no sangue total (sangue 
capilar obtido por punção do dedo ou venopunção), plasma 
ou soro humano. O teste LumiraDx SARS-CoV-2 Ab  destina-se 
a ser usado como auxiliar na identificação de indivíduos com 
resposta imunológica adaptativa ao SARS-CoV-2, indicando 
infecção prévia ou recente. No momento, não se sabe por 
quanto tempo os anticorpos persistem após uma infecção e se 
a presença de anticorpos confere imunidade protetora. 

Os resultados são para a detecção do total de anticorpos 
contra SARS-CoV-2. Anticorpos (IgM, IgG, IgA) contra o SARS-
CoV-2 são geralmente detectáveis no sangue vários dias após 
a infecção inicial, embora ainda não esteja bem caracterizado 
quanto tempo os anticorpos permanecem após a infecção. 
Os indivíduos podem ter vírus detectáveis por várias semanas 
após a soroconversão. 

A sensibilidade do teste LumiraDx SARS-CoV-2 Ab  logo após 
a infecção é desconhecida. Resultados negativos para SARS-
CoV-2 não eliminam a possibilidade de infecção aguda. Em 
caso de suspeita de infecção aguda, será necessário realizar 
um teste direto para SARS-CoV-2. Podem ocorrer resultados 
falso positivos para o teste LumiraDx SARS-CoV-2 Ab  devido à 
reatividade cruzada com anticorpos preexistentes ou outras 
possíveis causas. 

O teste LumiraDx SARS-CoV-2 Ab  destina-se ao uso por 
funcionários treinados de um laboratório clínico e por 
indivíduos treinados para atendimento no local do paciente, 
e que sejam proficientes na realização de testes usando o 
Instrument LumiraDx. 

Cuidado: Para uso diagnóstico in vitro.

Antes de iniciar o teste, caso não tenha 
experiência com o Instrument LumiraDx e a 
Platform LumiraDx, leia o Manual do Usuário da 
Platform LumiraDx, as instruções de referência 
rápida e toda esta bula. Todos esses materiais 
estão disponíveis na Lumiradx.com.

Resumo e explicação do teste: 

A Organização Mundial da Saúde (OMS) nomeou a doença 
causada pelo vírus SARS-CoV-2 como doença do coronavírus 
2019 ou COVID-191. Os sintomas mais comuns da COVID-19 
são febre, cansaço e tosse seca. Alguns pacientes podem ter 
dor, congestão nasal, cefaleia, conjuntivite, dor de garganta, 
diarreia, perda do paladar ou olfato, ou erupção na pele 
ou alteração na cor dos dedos das mãos ou dos pés. Estes 
sintomas são geralmente leves e começam gradualmente. 
Algumas pessoas se tornam infectadas, mas não desenvolvem 
nenhum sintoma e não se sentem mal. Contudo, a doença 
pode se desenvolver rapidamente e apresentar alta morbidade 
em certas populações, especialmente naquelas com quadros 
clínicos subjacentes. A doença pode ser transmitida de 
pessoa para pessoa por meio de pequenas gotículas do nariz 
ou da boca, que se propagam quando uma pessoa com 
COVID-19 tosse ou expira. A maioria estima um período de 
incubação para a COVID-19 variando de 2 a 14 dias². O teste 
LumiraDx SARS-CoV-2 Ab  utiliza uma combinação de partículas 

SARS-CoV-2 Ab 
Teste

pacientes com SARS-CoV-2. Amostras de pacientes, Tiras 
de Teste usadas e tubos de transferência usados podem 
ser potencialmente infecciosos. Métodos apropriados 
de manuseio e descarte devem ser estabelecidos 
pelo laboratório de acordo com os regulamentos e 
procedimentos locais. 

• Para obter informações adicionais sobre segurança, 
manipulação e descarte dos componentes dentro deste 
kit, consulte a ficha de dados de segurança (Safety Data 
Sheet, SDS) localizada em lumiraDx.com.

Armazenamento das Tiras de Teste:

Guarde as Tiras de Teste em sua caixa original. Você pode 
armazenar as Tiras de Teste a uma temperatura entre 2 °C e 
30 °C (36 °F e 86 °F). Evite congelar ou armazenar em local que 
possa ultrapassar 30 °C. Quando devidamente armazenadas, 
as Tiras de Teste podem ser usadas até a data de validade 
impressa na bolsa de alumínio e na caixa de Tiras de Teste. 
Descarte as Tiras de Teste após a data de validade. 

Manuseio das Tiras de Teste:

Quando estiver pronto para realizar um teste, abra a caixa de 
Tiras de Teste, retire uma Tira de Teste da caixa e remova-a da 
bolsa de alumínio. Depois de removida da bolsa de alumínio, a 
Tira de Teste deve ser usada imediatamente. Não use a Tira de 
Teste se houver sinais visíveis de danos na bolsa de alumínio, 
como rasgos ou furos. 

Material da amostra:

As seguintes amostras podem ser usadas com a Tira de Teste 
LumiraDx SARS-CoV-2 Ab :

• Sangue total não anticoagulado - amostra obtida por 
punção do dedo (diretamente ou usando um tubo de 
transferência)

• Sangue total venoso anticoagulado (EDTA)

• Plasma (EDTA)

• Soro 

O dispositivo de teste contém:

• Antígeno do SARS-CoV-2

• Partículas fluorescentes

• Partículas magnéticas

• Solução tampão e agentes estabilizantes 

Coleta e preparação de amostras para análise: 

Ao coletar qualquer tipo de amostra, siga as diretrizes e 
precauções universais de coleta de sangue de acordo com 
sua organização. Para a coleta de amostras de sangue total 
venoso, plasma e soro, siga o procedimento recomendado 
pelo fabricante do tubo de coleta.

Os passos a seguir aplicam-se à coleta de amostras de 
sangue capilar por punção do dedo. Você também tem a 
opção de usar um tubo de transferência sem anticoagulante 
para coletar a amostra de sangue do dedo. Detalhes sobre os 
tubos de transferência recomendados estão disponíveis em 
https://lumiradx.com/uk-en/product-list. Somente lancetas 
de fluxo alto, uso único e retração automática podem ser 
utilizadas para coleta de sangue capilar. 

Preparando o Instrument para realizar um teste:

Pressione o botão liga/desliga na parte de trás do Instrument 
para ligá-lo. Você ouvirá o Instrument ligar e a tela ficará preta, 
vazia, por vários segundos antes de inicializar. Se o brilho da 
tela diminuir, toque na tela sensível ao toque para “acordar” o 
Instrument.

Consulte a seção Realizando um teste nesta bula para obter 
informações sobre como testar uma amostra de paciente. As 
Instruções de Referência Rápida (QRI) LumiraDx fornecem um 
procedimento ilustrado passo a passo sobre como realizar um 
teste. 

Depois de instalado, o Instrument terá todas as informações 
necessárias para processar o teste e quaisquer futuros testes 
do mesmo lote de Tiras de Teste.

Instalar o arquivo de calibração de lote

Os arquivos de calibração de lote são necessários para 
fornecer ao Instrument as informações necessárias para 
realizar os testes diagnósticos. Essa instalação só precisa de ser 
realizada uma vez para cada lote de Tira de Teste. O Instrument 
avisará que o arquivo de calibração de lote deve ser instalado 
sempre que for inserido um novo lote de Tira de Teste.

Leitor de código de tira RFID
Localize o símbolo  no Instrument.

O Instrument emitirá 
um som e exibirá 
uma mensagem de 
confirmação.

Instalação
Toque com a parte de trás 
da caixa de Tiras de Teste 
sobre o símbolo  para 
instalar.

Quando indicado na tela sensível ao toque, abra a bolsa 
de alumínio imediatamente antes do uso e insira a Tira de 
Teste LumiraDx no Instrument LumiraDx. O Instrument indicará 
quando estiver pronto para a aplicação da amostra.

Os resultados do teste LumiraDx SARS-CoV-2 Ab  devem ser 
avaliados por um profissional de saúde no contexto de todos 
os dados clínicos e laboratoriais disponíveis.

Teste de amostras de sangue capilar fresco obtido por 
punção do dedo

1. Aumentar o fluxo de sangue no dedo vai ajudar a obter 
uma boa gota de sangue. Antes de lancetar o dedo, 
você pode usar as técnicas a seguir para aumentar a 
coloração da ponta do dedo:

• Peça ao paciente para enxaguar as mãos em 
água morna. 

• Peça ao paciente para manter seu braço 
abaixado ao lado do corpo.

• Massageie o dedo a partir de sua base e, se 
necessário, imediatamente após lancetá-lo, aperte 
o dedo muito delicadamente a partir da base 
para estimular o fluxo de sangue.

2. Use uma lanceta de fluxo alto (20 uL) no dedo 
selecionado para obter uma amostra de sangue. 

3. Imediatamente, aplique a amostra segurando o dedo e 
a gota de sangue pendente sobre a área de aplicação 
de amostra da Tira de Teste inserida. Deixe a gota de 
sangue tocar a área de aplicação de amostra da Tira 
de Teste. O sangue será então coletado na Tira de Teste 
por ação capilar. Quando a amostra for detectada, 
o Instrument emitirá um som (se os sons estiverem 
habilitados) e uma mensagem de confirmação será 
exibida. A tela sensível ao toque do Instrument LumiraDx 
solicitará ao usuário que feche a porta. 

4. Não adicione mais sangue. Não abra a porta enquanto 
o teste estiver em andamento. A tela sensível ao toque 
indicará o progresso do teste. 

5. O resultado aparecerá na tela sensível ao toque do 
Instrument aproximadamente 11 minutos após a 
aplicação da amostra e o início do teste. Exemplos da 
exibição de resultados na tela:

Fig. 1 Resultado negativo para 
anticorpos do SARS-CoV-2

Fig. 2 Resultado positivo para 
anticorpos do SARS-CoV-2

6. Descarte a lanceta e a Tira de Teste no recipiente 
apropriado para resíduos clínicos. 

7. Limpe o dedo do paciente com um lenço de papel 
limpo e aplique leve pressão. 

8. Se precisar repetir o teste, use uma nova lanceta e uma 
nova Tira de Teste e escolha um dedo diferente.

Resultados de testes inválidos 

Se ocorrer um problema, uma  
mensagem será exibida na tela 
sensível ao toque do Instrument. 
As mensagens de alerta 
incluem informações úteis e são 
destacadas por uma faixa 
laranja. As mensagens de erro 
também incluem um símbolo 

. Todas as mensagens 
conterão uma descrição do 
estado ou erro do Instrument e 
uma instrução. As mensagens 
de erro contêm um código de 
identificação que pode ser 
usado para outros fins de 
resolução de problemas. 
Consulte o Manual do Usuário 
da Platform LumiraDx se uma 
mensagem de erro for exibida 
na tela sensível ao toque do 
Instrument LumiraDx e entre em 
contato com o Serviço de 
Atendimento ao Cliente da 
LumiraDx pelo e-mail customerservices@lumiradx.com.

Exemplo de uma tela de erro:

Se o Controle a bordo (On Board Control, OBC) falhar, uma 
mensagem de erro será exibida e nenhum resultado do teste 
será retornado. Siga as instruções na tela para descartar a Tira 
de Teste e iniciar um novo teste. Se o problema persistir, entre 
em contato com o Serviço de Atendimento ao Cliente. 

Uso do tubo de transferência para uma amostra de sangue 
capilar do dedo

Você deve usar um tubo de transferência sem anticoagulante 
para transferir a amostra de sangue capilar obtido por punção 
do dedo para a área de aplicação de amostra da Tira de 
Teste. Para isso, siga o procedimento para coletar uma amostra 
de sangue capilar por punção de um dedo. Use o tubo de 
transferência colocando-o na gota de sangue no dedo; o 
sangue deve fluir rapidamente para dentro do tubo. Então, 
segure o tubo de transferência sobre a área de aplicação de 
amostra da Tira de Teste e dispense a amostra. A quantidade 
deve ser suficiente apenas para encher a área de aplicação 
de amostra. Tome cuidado para não introduzir bolhas de ar 
na amostra. Quando a amostra for detectada, o Instrument 
emitirá um som (se os sons estiverem habilitados) e uma 
mensagem de confirmação será exibida. A tela sensível ao 
toque do Instrument LumiraDx solicitará ao usuário que feche 
a porta. Descarte o tubo de transferência no recipiente clínico 
apropriado. Siga as instruções a partir do passo 4. 

Teste de amostras de sangue venoso, soro ou plasma

Misture bem a amostra antes do teste. Você pode usar 
amostras de sangue venoso, plasma ou soro com EDTA para 
o teste. Use uma pipeta para remover 20 uL de amostra do 
tubo. Segure a pipeta sobre a área de aplicação de amostra 
da Tira de Teste e dispense a amostra. A quantidade deve 
ser suficiente apenas para encher a área de aplicação de 
amostra. Tome cuidado para não introduzir bolhas de ar na 
amostra. Quando a amostra for detectada, o Instrument emitirá 
um som (se os sons estiverem habilitados) e uma mensagem 
de confirmação será exibida. A tela sensível ao toque do 
Instrument LumiraDx solicitará ao usuário que feche a porta. 
Descarte a pipeta no recipiente apropriado para resíduos 
clínicos. Siga as instruções dos passos 4 e 5.

Notas sobre o procedimento de teste de amostras de pacientes:

• Amostras refrigeradas de sangue total, soro ou plasma 
devem atingir a temperatura ambiente antes de serem 
testadas.

• Antes do uso, misture bem as amostras de sangue total 
venoso, plasma e soro invertendo o tubo suavemente 
várias vezes.

Controles integrados:

O Instrument lê um código de barras 2D em cada Tira de 
Teste e é capaz de identificar se a Tira ultrapassou a data de 
validade para uso e se o arquivo de Calibração do lote da Tira 
ainda não foi carregado, ponto no qual ele será solicitado.

O Instrument LumiraDx e as Tiras de Teste LumiraDx SARS-CoV-2 
Ab  têm várias funções de Controle de Qualidade integradas 
para garantir a validade de cada ensaio. Essas verificações 
asseguram que o volume de amostra adicionado é suficiente 
e que a sequência do ensaio da Tira de Testes é o esperado. 
As verificações também asseguram que a Tira de Teste não foi 
danificada ou usada anteriormente. Quando essas verificações 
não são confirmadas, o ensaio é rejeitado e uma mensagem 
de erro é exibida na tela sensível ao toque do Instrument. 

O Instrument LumiraDx garante a qualidade dos resultados dos 
testes obtidos por meio dos seguintes recursos:

PORTUGUÊS BRASIL magnéticas revestidas com antígenos do SARS-CoV-2 para a 
detecção do total de anticorpos (Ac) desenvolvidos em uma 
resposta imune contra o SARS-CoV-2 no sangue total (sangue 
capilar obtido por punção do dedo ou punção venosa), 
plasma ou soro humano.

Princípio do ensaio: 

O teste LumiraDx SARS-CoV-2 Ab  é um dispositivo de 
imunoensaio de fluorescência de uso único projetado para 
detectar a presença do total de anticorpos (Ac) contra o SARS-
CoV-2 em amostras de sangue total (sangue capilar obtido 
por punção do dedo ou punção venosa em tubo com EDTA), 
plasma ou soro humano em tubo com EDTA. O procedimento 
de teste consiste em adicionar uma amostra de sangue capilar 
obtido por punção do dedo, sangue total venoso, plasma ou 
soro à área de aplicação de amostra da Tira de Teste inserida 
no Instrument, que está programado para realizar a análise 
quando a amostra tiver reagido com os reagentes na Tira de 
Teste. A análise baseia-se na quantidade de fluorescência 
que o Instrument detecta na área de medição da Tira de 
Teste. A concentração do analito na amostra é proporcional à 
fluorescência detectada. Os resultados qualitativos são exibidos 
na tela sensível ao toque do Instrument em aproximadamente 
11 minutos após a adição da amostra.

Materiais fornecidos:

• Tiras de Teste LumiraDx SARS-CoV-2 Ab  embaladas 
individualmente em bolsas de alumínio seladas 
contendo dessecante.

• Bula do teste LumiraDx SARS-CoV-2 Ab .

• Etiqueta de RFID (identificação por radiofrequência) 
afixada dentro da caixa de Tiras de Teste.

Materiais necessários, mas não fornecidos com a caixa de 
Tiras de Teste:

• Instrument LumiraDx

• Instruções de referência rápida (Quick Reference 
Instructions, QRI) do teste LumiraDx SARS-CoV-2 Ab 

• Equipamento padrão para coleta de sangue (lancetas 
de fluxo alto, venopunção, tubos de transferência, 
recipiente adequado para descarte de resíduos 
biológicos) 

• Controles de Qualidade do teste LumiraDx SARS-CoV-2 Ab  
(conforme exigido para atender à conformidade local e 
organizacional)

• LumiraDx Connect se for necessária conectividade 
(consulte o Manual do Usuário do LumiraDx Connect) 

Avisos e precauções

• Apenas para uso diagnóstico in vitro

• Não use os componentes do kit após a data de validade

• Não abra a Tira de Teste até estar pronto para seu uso 
imediato. 

• Descarte e não use nenhuma Tira de Teste ou outros 
materiais danificados ou que tenham caído.

• A coleta, armazenamento e transporte inadequado ou 
inapropriado de amostras pode resultar em resultados 
incorretos.

• Amostras refrigeradas de sangue total, soro ou plasma 
devem atingir a temperatura ambiente antes de serem 
testadas. Antes do uso, misture bem as amostras de 
sangue total venoso, plasma e soro invertendo o tubo 
suavemente várias vezes.

• O teste não pode ser interpretado visualmente; o 
Instrument LumiraDx precisa ser usado para gerar os 
resultados. 

• Não reutilize nenhum componente do kit. 

• As amostras precisam ser processadas conforme 
indicado nas seções Coleta de amostras e Realizando 
um teste, desta bula. O não seguimento das instruções 
de uso pode gerar resultados incorretos. 

• Todos os componentes deste kit devem ser descartados 
como resíduos de risco biológico em conformidade com 
os regulamentos e procedimentos locais. 

• Consulte a ficha de dados de segurança do produto 
para ler orientações sobre risco e segurança e para 
obter informações sobre descarte. A ficha de dados 
de segurança do produto está disponível no nosso site 
https://lumiradx.com/uk-en/what-we-do/diagnostics/
test-technology/antibody-test.

• Tome as precauções normais necessárias para 
manusear todos os reagentes de laboratório. Use 
roupas de proteção, como jalecos de laboratório, luvas 
descartáveis e protetores oculares durante a coleta e 
avaliação das amostras.

• Técnicas adequadas de segurança laboratorial devem 
ser seguidas sempre que se trabalha com amostras de 

• Valores de hematócrito entre 25% e 55% não afetam 
os resultados do teste de forma significativa. Valores 
de hematócrito fora da faixa de 25% a 55% gerarão a 
mensagem de erro “Hct fora do intervalo (Hct Out of 
Range)” e não haverá relatório do teste de anticorpos 
SARS-CoV-2.

• Qualquer resultado fora do comum deve ser sempre 
acompanhado para que se possa identificar a possível 
causa. 

• Resultados de testes de anticorpos não devem ser 
usados para excluir infecção aguda pelo SARS-CoV-2. 

• Testes com resultados não condizentes com os sintomas 
clínicos devem ser repetidos para descartar um erro de 
procedimento.

• Ao realizar um novo teste ou repetir o teste de um 
paciente, use sempre uma lanceta nova para obter uma 
gota de sangue fresco de um dedo diferente e use uma 
Tira de Teste nova.

• Mais informações relacionadas a lenços desinfetantes 
aprovados podem ser encontradas em lumiradx.com.

Características de desempenho

Correspondência clínica

A correspondência positiva foi avaliada usando amostras de 
plasma coletadas de sujeitos sintomáticos nos EUA e Reino 
Unido. Todos os sujeitos tiveram confirmação positiva por RT-PCR 
para o novo coronavírus 2019. 

Dias entre 
o RT-PCR e 
a coleta de 
sangue

Número 
de 
amos-
tras

Resultados 
do RT-PCR 
para 2019-
nCoV

Teste LumiraDx 
SARS-CoV-2 Ab  
comparado ao 
RT-PCR

≤6 dias 13 Positivo 11/13 = 84,6% 

7 a 13 dias 7 Positivo 7/7 = 100%

14 a 20 dias 6 Positivo 6/6 = 100% 

≥21 dias 46 Positivo 46/46 = 100% 

Total 72 Positivo 70/72 = 97,2% 
(Intervalo de 
confiança de 95%: 
90,4% a 99,2%)

A correspondência negativa do teste LumiraDx SARS-CoV-2 
Ab foi avaliada usando amostras de plasma coletadas de 
sujeitos sintomáticos e assintomáticos de zonas endêmicas e 
de sujeitos assintomáticos de zonas não endêmicas nos EUA e 
Reino Unido. Amostras endêmicas foram coletadas durante a 
pandemia da COVID-19 de 2020 e todas tiveram confirmação 
negativa por RT-PCR  para o novo coronavírus 2019. A 
correspondência negativa do teste LumiraDx SARS-CoV-2 Ab  
comparado ao resultado esperado é apresentado abaixo. 

Número  
de 
amostras

Ori-
gem

População de 
teste

Especificidade: 
Teste LumiraDx 
SARS-CoV-2 Ab  
comparado ao 
RT-PCR

15 Reino 
Unido

Sujeitos 
sintomáticos, 
endêmicos
(PCR negativo)

15/15 = 100% 

13 Reino 
Unido

Sujeitos 
assintomáticos, 
de zonas 
endêmicas  
(PCR negativo)

13/13 = 100%

99 EUA Sujeitos 
assintomáticos, 
não endêmicos

99/99 = 100%

163 Reino 
Unido

Sujeitos 
assintomáticos, 
não endêmicos

163/163 = 100% 

Total 290 Reino 
Unido/
EUA

PCRs negativos 
endêmicos e 
assintomáticos 
não endêmicos

290/290 = 100% 
(intervalo de 
confiança de 95% 
de 98,7% a 100%.)

A correspondência positiva foi avaliada usando amostras de 
sangue capilar do dedo, coletadas prospectivamente, de 
sujeitos sintomáticos e assintomáticos. Todos os sujeitos tiveram 
confirmação positiva ou negativa por RT-PCR para o novo 
coronavírus 2019 antes da realização do teste. Amostras de 
sangue capilar do dedo de cada paciente foram aplicadas 
diretamente e usando o tubo de transferência. Os resultados 
apresentados são de sujeitos testados entre 8 e 118 dias desde 
o teste de PCR. 

Amostra Número 
de 
amostras

Resultados 
do RT-PCR 
para 2019-
nCoV

Teste LumiraDx SARS-
CoV-2 Ab  comparado 
ao RT-PCR

Sangue 
capilar direto 
da punção 
do dedo

62 Positivo 62/62 = 100%

Sangue 
capilar de 
punção do 
dedo via 
tubo de 
transferência

62 Positivo 62/62 = 100%

A correspondência negativa foi avaliada usando amostras de 
sangue capilar do dedo coletadas de sujeitos sintomáticos 
e assintomáticos. Todos os sujeitos tiveram confirmação 
negativa por RT-PCR para o novo coronavírus 2019. Amostras 
de sangue capilar do dedo de cada paciente foram 
aplicadas diretamente e usando o tubo de transferência. 
Importa observar que a correspondência negativa está sendo 
determinada durante a pandemia da COVID-19 e, portanto, 
existe o potencial para alguns pacientes terem resultados 
positivos para anticorpos e negativos para PCR.

Amostra Número 
de 
amostras

Resultados 
do RT-PCR 
para 2019-
nCoV

Teste LumiraDx SARS-
CoV-2 Ab  comparado 
ao RT-PCR (>14 dias 
após o PCR)

Sangue 
capilar direto 
da punção 
do dedo

54 Negativo 54/54 = 100%

Sangue 
capilar de 
punção do 
dedo via 
tubo de 
transferência

56 Negativo 56/56 = 100%

Equivalência de matriz

Um estudo de equivalência de matriz foi realizado para 
avaliar matrizes de sangue venoso e soro contra a matriz de 
plasma usada para determinar o desempenho clínico. Cada 
matriz estabelecida (sangue total, plasma, soro) foi testada 
para o mesmo doador e foram usadas amostras pareadas. 
Os resultados negativo, baixo positivo e moderado positivo 
foram avaliados processando cinco amostras diferentes, em 
duplicata para cada concentração. O estudo demonstrou 
uma correspondência de 100% em três matrizes diferentes 
(sangue venoso, plasma e soro) demonstrando assim, 
claramente, que o desempenho entre as matrizes pode ser 
considerado equivalente.

Sensibilidade e especificidade analítica

Reatividade/inclusividade:

Embora tenham sido identificadas mutações no genoma 
do SARS-CoV-2 durante a disseminação do vírus, não 
foram descritas cepas sorologicamente exclusivas em 
relação ao vírus originalmente isolado (esta pesquisa está 
excepcionalmente limitada ao presente). 

Reatividade cruzada: 

O teste LumiraDx SARS-CoV-2 Ab  não demonstrou reatividade 
cruzada com amostras positivas para anticorpos contra 
influenza A, influenza B, vírus da hepatite C, vírus da hepatite 
B (genótipo D), Hemophilus influenzae, coronavírus humanos 
(HKU1, NL63, OC43 e 229E), anticorpo antinuclear, vírus sincicial 
respiratório (VSR), vírus da imunodeficiência humana (HIV), 
mononucleose, Mycoplasma pneumoniae, Streptococcus 
pneumoniae, Bordetella pertussis, Mycobacterium tuberculosis 
e Legionella pneumophila. 

Interferência:

As substâncias abaixo foram testadas nas concentrações 
mostradas sem a observação de nenhuma interferência:

Interferente Concentração teste 

Paracetamol 15,6 mg/dL 

Ácido ascórbico 5,25 mg/dL 

Bilirrubina (não conjugada) 40 mg/dL 

Hemoglobina (via hemólise) 1.000 mg/dL 

Lipemia 1.500 mg/dL 

Proteína total 16,7 g/dL 

Ácido úrico 23,5 mg/dL 

Ácido gentísico 0,5 mg/dL 

Etanol 200 mg/dL 

Cafeína 10,8 mg/dL 

Ácido acetilsalicílico 3,0 mg/dL 

Biotina 0,007 mg/dL 

Difenidramina 0,0774 mg/dL 

Fluticasona 0,000126 mg/dL 

Uso no atendimento no local do paciente 

O teste LumiraDx SARS-CoV-2 Ab  foi usado por sete usuários 
não treinados em três centros nos Estados Unidos.
Usuários não treinados processaram os testes de 420 sujeitos. 
Foi mostrado que o teste LumiraDx SARS-CoV-2 Ab  é fácil de 
usar, com uma baixa taxa de erro do usuário de 3,1%. 

Referências:

1. Organização Mundial da Saúde www.who.int 

2. Centros de Controle e Prevenção de Doenças  
www.cdc.gov 

Glossário de símbolos

Limitação de temperatura

Fabricante

Dispositivo médico para diagnóstico in vitro

Número do catálogo

Código do lote/Número do lote

Data de vencimento 

Consulte as instruções de uso.

Representante autorizado na União Europeia

Contém o suficiente para 12 ou 24 ou 48 testes

“Marcação CE”. Este produto atende aos requisitos 
da Diretriz Europeia 98/79/EC sobre dispositivos 
médicos para diagnóstico in vitro.

Não reutilize

Serviço de Atendimento ao Cliente da LumiraDx: 

Para consultas sobre o produto, entre em contato com o 
Serviço de Atendimento ao Cliente da LumiraDx pelo e-mail 
customerservices@lumiradx.com ou encontre os detalhes para 
contato telefônico em lumiradx.com.

Quaisquer resultados adversos decorrentes do uso deste 
produto e/ou problemas de qualidade também devem ser 
relatados ao Serviço de Atendimento ao Cliente da LumiraDx 
pelo e-mail customerservices@lumiradx.com ou no site 
lumiradx.com.

Política de devolução 

Em caso de problema com os testes LumiraDx SARS-CoV-2 
Ab  você poderá ser solicitado a devolvê-los. Antes de devolver 
os testes, obtenha um número de autorização de devolução 
do Serviço de Atendimento ao Cliente da LumiraDx. Esse 
número de autorização de devolução deve estar indicado na 
caixa da remessa para devolução. No caso de devoluções 
comuns após a compra, entre em contato com o Serviço de 
Atendimento ao Cliente da LumiraDx para obter os termos e 
condições. 

Garantia limitada

Tiras de Teste LumiraDx SARS-CoV-2 Ab  - Conforme o prazo de 
validade.

Tiras de Teste não utilizadas podem ser armazenadas de 
acordo com as condições de armazenamento exigidas e 
impressas nesta bula e podem ser usadas somente até a data 
de validade impressa na bolsa de alumínio e na caixa de Tiras 
de Teste. Durante o período de garantia aplicável, a LumiraDx 
garante que cada produto deverá (i) ser de boa qualidade, 
sem defeitos materiais; (ii) funcionar em conformidade com 
as especificações dos materiais referenciadas na bula; e (iii) 
ter a aprovação necessária das agências governamentais 
competentes para a venda de produtos para o uso pretendido 
(a “garantia limitada”). Caso o produto não atenda aos 
requisitos da garantia limitada, como única remediação para 
o cliente, a LumiraDx deverá reparar ou repor, a seu critério, 
as Tiras de Teste. Exceto pela garantia limitada estabelecida 
nesta seção, a LumiraDx se isenta de toda e qualquer garantia, 
expressa ou implícita, relacionada ao produto, incluindo, dentre 
outras, qualquer garantia de comercialização, adequação a 
uma finalidade específica e não violação. A responsabilidade 
máxima da LumiraDx diante de qualquer reclamação 
do cliente não deve exceder o preço líquido do produto 
pago pelo cliente. Nenhuma das partes será responsável 
perante a outra parte por danos especiais, incidentais ou 
consequentes, incluindo, dentre outros, perda de negócios, 
lucros, dados ou receita, mesmo que uma parte receba aviso 
prévio de que esses tipos de danos podem vir a ocorrer. A 
Garantia Limitada acima não será aplicada se o cliente tiver 
sujeitado o teste LumiraDx SARS-CoV-2 Ab  a abuso físico, 
uso indevido, uso anormal, uso inconsistente com o Manual 
do Usuário da Platform LumiraDx ou com a bula do produto, 
fraude, adulteração, estresse físico incomum, negligência ou 
acidentes. Qualquer reivindicação de garantia pelo Cliente 
nos termos da Garantia Limitada deverá ser feita por escrito 
dentro do período aplicável da Garantia Limitada. 

Propriedade intelectual:

O Instrument LumiraDx, as Tiras de Teste e toda a 
documentação fornecida pela LumiraDx (‘Produtos’) são 
protegidos por lei. A propriedade intelectual dos produtos da 
LumiraDx permanece na LumiraDx. Detalhes de propriedade 
intelectual relevantes referentes aos nossos produtos podem ser 
encontrados em lumiradx.com/IP. 

Avisos legais:

Copyright © 2021 LumiraDx UK e afiliadas. Todos os direitos 
reservados. LumiraDx e o logotipo da chama são marcas 
comerciais protegidas da LumiraDx International LTD. Detalhes 
completos desses e de outros registros da LumiraDx podem 
ser encontrados em lumiradx.com/IP. Todas as outras marcas 
comerciais são de propriedade de seus respectivos donos.

Informações do fabricante:

LumiraDx UK Ltd, Dumyat Business Park, Alloa, FK10 2PB, 
Reino Unido. Número do registro: 09206123

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

A marca CE aplica-se apenas ao Instrument, Tiras 
de Teste, Controles de Qualidade e Connect Hub 
da LumiraDx.


