
Uso pretendido*
O LumiraDx SARS-CoV-2 Ab Test é um ensaio rápido de imuno�uorescência micro�uida para uso na 
Platform LumiraDx, com o objetivo de detectar qualitativamente anticorpos totais para o vírus 
SARS-CoV-2 (sangue total capilar obtido por punção digital ou punção venosa), plasma ou soro 
humano. O LumiraDx SARS-CoV-2 Ab Test destina-se a auxiliar na identi�cação de indivíduos com 
resposta imunológica adaptativa ao SARS-CoV-2, indicando infecção prévia ou recente.

Os resultados obtidos são para a detecção de anticorpos totais para o vírus SARS-CoV-2, os quais são. 
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.

Descrição do teste
O LumiraDx SARS-CoV-2 Ab Test utiliza antígenos SARS-CoV-2 especí�cos em um ensaio de 
imuno�uorescência para a detecção de anticorpos SARS-CoV-2 presentes na amostra de teste.

Controles de Qualidade integrados
O Instrumento e Testes LumiraDx têm várias veri�cações de controle integradas garantindo o 
funcionamento adequado de cada ensaio. Estas veri�cações incluem: 
• Operação de componentes elétricos, operação do aquecedor, estado de carga da bateria, 

atuadores mecânicos e sensores e desempenho do sistema óptico
• Posicionamento da Tira de Teste e expiração da Tira de Teste
• Monitoramento do desempenho e controles da Tira de Teste durante o tempo de execução do teste
• A tira de teste LumiraDx SARS-CoV-2 Ab Test tem um ensaio de Controle de Qualidade a Bordo (OBC)
• Veri�cação  do volume de amostra e determinação do hematócrito dentro da faixa de 22-55% 

integrada nas tiras de testes 

Controles de Qualidade de anticorpos contra o SARS-CoV-2
Controles líquidos positivos e negativos para o LumiraDx SARS-CoV-2 Test estão disponíveis na LumiraDx 
para avaliação completa do Instrumento e Tiras de Teste LumiraDx. 

Especi�cações do produto - 
LumiraDx SARS-CoV-2 Ab Test

SARS-CoV-2 Ab

Para uso diagnóstico in vitro.

Desempenho clínico
Desempenho da amostra obtida por punção digital
Em estudos clínicos, as amostras obtidas por punção digital mostraram concordância 100% positiva 

e 100% negativa quando as amostras foram coletadas de indivíduos que estavam 8 dias ou mais após 

o teste RT-PCR.

Equivalência de matriz
A equivalência matricial demonstrou concordância de 100% entre matrizes venosas, plasmáticas 
e séricas, demonstrando claramente que o desempenho entre as matrizes pode ser considerado 
equivalente. O estudo analisou 3 concentrações diferentes de anticorpos (negativo, baixo 
positivo e moderado positivo) em duplicata de 5 doadores diferentes e foi executado como um 
estudo cego randomizado. 

Número de amostras 
positivas

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

Dias entre o RT-PCR e 
a coleta de sangue

Concordância negativa

100% (54/54)

100% (56/56)

 

Sangue capilar de punção digital

Sangue capilar de punção digital 
via tubo de transferência

Concordância positiva

100% (62/62)

100% (62/62)

Desempenho da amostra de plasma
Em estudos clínicos, as amostras de plasma demonstraram concordância positiva global de 97,2% 
(n=72) e 100% (n=290) de concordância negativa quando comparado ao RT-PCR.

*Consulte o folheto informativo de Teste SARS-CoV-2 Ab para obter a instrução de uso completo pretendido.
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Para mais informações visite o site lumiradx.com ou contate os Serviços de Atendimento ao 
Cliente da LumiraDx por e-mail: CustomerServices@lumiradx.com ou Tel: +44 (0) 1172 842535 

LumiraDx e o logotipo da chama são marcas comerciais 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.
Direitos autorais © 2020 LumiraDx UK LTD. Todos os direitos reservados, mundialmente.
O conteúdo destina-se ao uso exclusivo com os produtos da LumiraDx, de acordo com as 
instruções fornecidas. Você não pode, a menos que receba nossa permissão expressa por 
escrito, distribuir ou explorar o conteúdo comercialmente. Também não pode transmiti-lo nem 
armazená-lo em nenhuma outra forma de sistema de recuperação eletrônico além das 
necessárias para o uso do LumiraDx Instrument ou das Tiras de Teste LumiraDx. As informações 
fornecidas estão sujeitas a alterações sem aviso prévio.

O produto não está disponível em todos os países e regiões. Veri�que a disponibilidade em 
mercados especí�cos com seu representante de vendas ou distribuidor local da LumiraDx. 

Tipos de amostra

Volume da amostra

Tempo até o resultado 

Exibição do resultado 
 
Temperatura 
de armazenamento

Temperatura 
de operação

Interferências

Controle a bordo

Material para Controle 
de Qualidade

Sangue capilar por punção digital, sangue 
venoso total (EDTA), plasma (EDTA) ou soro

20 µL

11 minutos

Qualitativa – positivo ou negativo 

2 °C a 30 °C (36 °F a 86 °F)

15 °C a 30 °C (59 °F a 86 °F)

Consulte o folheto informativo de LumiraDx 
SARS-CoV-2 Ab Test para obter detalhes

Ensaio de Controle de Qualidade a bordo (OBC) 
e controle no processamento da amostra

Controles líquidos positivos ou negativos 

lumiradx.com
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Reatividade cruzada 
O LumiraDx SARS-CoV-2 Ab Test não demonstrou reatividade cruzada com um 
painel de amostras positivas, incluindo In�uenza A, In�uenza B, Vírus da Hepatite C, 
Vírus da Hepatite B (Genótipo D) Hemophilus in�uenzae, coronavírus humanos 
(HKU1, NL63, OC43 e 229E), Anticorpo Antinuclear, Vírus Sincicial Respiratório (RSV) 
e Imunode�ciência Humana (HIV). Consulte o folheto informativo de LumiraDx 
SARS-CoV-2 Ab Test para obter detalhes completos.


