
Tilsigtet anvendelse*
LumiraDx SARS-CoV-2 Ab analysen er en hurtig mikro�uidisk immun�uorescensanalyse til 
anvendelse med LumiraDx Platformen til kvalitativ påvisning af totale antisto�er mod 
SARS-CoV-2 i humant fuldblod (kapillær �ngerprikprøve eller venøst), plasma eller serum. 
LumiraDx SARS-CoV-2 Ab Analysen er beregnet til brug som en hjælp ved identi�kation af 
personer med et adaptivt immunrespons på SARS-CoV-2, hvilket indikerer nylig eller 
tidligere infektion.

Resultaterne gælder for påvisning af SARS-CoV-2 totalt antistof. Antisto�er (IgM, IgG, IgA) 
mod SARS-CoV-2 er generelt påviselige i blodet �ere dage e�er infektionens start, selv om 
perioden, hvor antisto�er er til stede e�er infektionen ikke er tydeligt klarlagt. Personer kan 
have påviseligt virus til stede adskillige uger e�er serokonversion.

Beskrivelse af analysen
LumiraDx SARS-CoV-2 Ab analysen anvender særlige SARS-CoV-2-antigener i en 
sandwich-immuno�uorescensanalyse til at registrere tilstedeværelsen af SARS-CoV-2 
antisto�er i analyseprøven.

Indbyggede Kvalitetskontroller
LumiraDx Platform Instrument og Testkort er integreret med �ere kontrol-tjek for at sikre, at 
Instrumentet og analysen fungerer korrekt til hver analysekørsel. Disse kontrol-tjek omfatter:  
• Dri� af elektriske komponenter og varmer, kontrol af batteristand, mekaniske aktuatorer 
 og sensorer samt ydeevnen af det optiske system
• Testkortpositionering og udløb af Testkort
• Monitorering af Testkortenes og kontrollernes ydeevne, mens der køres analyser
• SARS-CoV-2 Ab analysen indeholder en indbygget Kvalitetskontrol- (OBC) analyse
• Tilstrækkeligt prøvevolumen og bestemmelse af hæmatokrit på Testkortet til bekræ�else 
 inden for området 22-55 %

SARS-CoV-2 Ab Kvalitetskontroller
Positive og negative kontrolvæsker til SARS-CoV-2 Ab er tilgængelige fra LumiraDx til at 
udføre Kvalitetskontrolvurdering af Instrumentet og SARS-CoV-2 Ab Testkortene. 

Antistof (Ab) analysespeci�kationer

SARS-CoV-2 Ab

Til in vitro-diagnostik.

Klinisk ydeevne
Fingerprikprøvens ydeevne
I kliniske undersøgelser viste prøver udtaget med �ngerprikker 100 % positiv og 100 % negativ 
overensstemmelse, når prøver blev indsamlet fra personer 8 dage eller længere e�er deres 
RT-PCR analyse.

Matrix-ækvivalens
Matrix-ækvivalens udviste 100 % overensstemmelse på tværs af venøse, plasma- og 
serummatricer, hvilket er et klart tegn på, at ydeevnen mellem matricerne kan anses for at være 
den samme. Undersøgelsen observerede 3 forskellige antistofkoncentrationer (negativ, lavt positiv 
og moderat positiv) i to eksemplarer fra 5 forskellige donorer og blev kørt som et blindet, 
randomiseret forsøg. 

SARS-CoV-2 

Antal positive prøver
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7
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Resultat af LumiraDx SARS-CoV-2 Ab 
Analyse sammenlignet med RT-PCR

84,6 % 

100 %

100 %

100 % 

97,2 % (90,4 – 99,2 %)

Dage fra RT-PCR til 
blodtagning

≤ 6 dage

7-13 dage

14-20 dage

≥ 21 dage

I alt

Negativ overensstemmelse

100 % (54/54)

100 % (56/56)

Direkte �ngerprik

Fingerprik via overførselsrør

Positiv overensstemmelse

100 % (62/62)

100 % (62/62)

Ydeevne af plasmaprøver
I kliniske undersøgelser udviste plasmaprøver en samlet 97,2 % (n=72) positiv overensstemmelse og 
100 % (n=290) negativ overensstemmelse ved sammenligning med RT-PCR.

*Se produktindlægssedlen til SARS-CoV-2 Ab analysen for at se hele erklæringen om tilsigtet anvendelse.



For at få �ere oplysninger bedes du gå ind på lumiradx.com eller kontakte LumiraDx 
kundeservice via e-mail: CustomerServices@lumiradx.com eller tlf: +44 (0) 1172 842535 

LumiraDx og �ammelogoet er varemærker tilhørende LumiraDx International LTD. Alle 
oplysninger om disse og andre registreringer, der tilhører LumiraDx kan �ndes på 
lumiradx.com/IP. Alle andre varemærker tilhører deres respektive ejere.
Copyright © 2020 LumiraDx UK LTD. Alle rettigheder forbeholdes, overalt i verden.
Indholdet må kun anvendes i forbindelse med brug af produkter fra LumiraDx og i 
overensstemmelse med de angivne instruktioner. Du må ikke – eller udelukkende med vores 
udtrykkelige, skri�lige tilladelse – distribuere eller udnytte dette indhold kommercielt. Du må 
heller ikke overføre eller lagre indholdet i nogen anden form for elektronisk 
gen�ndingssystem end med det formål at anvende LumiraDx Instrument eller LumiraDx 
Testkort. De afgivne oplysninger kan ændres uden varsel.

Produktet fås ikke i alle lande og områder. Henvend dig til en lokal LumiraDx 
salgsrepræsentant eller distributør vedrørende tilgængelighed på speci�kke markeder. 

Prøvetyper

Prøvestørrelse

Tid til resultat 

Resultatvisning 
 
Opbevaringstemperatur

Dri�stemperatur

Interferenser

Indbygget kontrol

Kvalitetskontrolmateriale

Kapillærblod fra en �ngerprikker, venøst fuldblod 
(EDTA), plasma (EDTA) eller serum

20 µL

11 minutter

Kvalitativt – positivt eller negativt 

2-30 °C (36-86 °F)

15-30 °C (59-86 °F)

Se produktindlægssedlen til LumiraDx SARS-CoV-2 
Ab analysen for detaljerede oplysninger

Indbygget Kvalitetskontrol- (OBC-) analyse og 
prøvebehandlingskontrol

Positive eller negative kontrolvæsker 

lumiradx.com
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Krydsreaktivitet 
SARS-CoV-2 Ab analysen blev fundet ikke at krydsreagere med et panel af 
positive prøver, herunder in�uenza A, in�uenza B, hepatitis C virus, hepatitis 
B virus (genotype D) hemophilus in�uenzae, humane coronavirus (HKU1, 
NL63, OC43 og 229E), antinukleære antisto�er, Respiratorisk Syncytial-Virus 
(RSV) og Human Immundefekt Virus (HIV). Se produktindlægssedlen til 
LumiraDx SARS-CoV-2 Ab analysen for udførlige oplysninger.


