SARS-CoV-2-Ag -testi

Varoitukset ja varotoimet:
Kaikki tämän pakkauksen osat voidaan hävittää biovaarallisena jätteenä paikallisten toimintaohjeiden mukaisesti. Lue tuotteen
käyttöturvallisuustiedotteesta riski- ja turvallisuuslausekkeet sekä hävittämistiedot. Käyttöturvallisuustiedote on saatavilla
verkkosivustolla lumiradx.com. Noudata kaikkia laboratorioreagenssien käsittelyltä vaadittuja tavanomaisia varotoimia. Oikeaa
laboratorioturvallisuustekniikkaa tulee noudattaa aina, kun työskentelet SARS-CoV-2-potilasnäytteiden kanssa. Potilasnäytteet,
käytetyt testiliuskat ja käytetyt uuttopuskuripullot saattavat potentiaalisesti olla tartuntavaarallisia. Laboratorion täytyy luoda
kunnolliset käsittely- ja jätteenhävitysmenetelmät, jotka noudattavat paikallisia ja kansallisia säädöksiä. Testiliuskan sisään
kapseloitujen reagenssien määrät ovat erittäin pieniä, ja eläinperäisten ainesosien lähteen on sertifioitu olevan ilman
tartuntavaarallista materiaalia. Jos jokin reagenssi kuitenkin avautuu, sitä on käsiteltävä mahdollisesti tartuntavaarallisena.

Pikakäyttöopas
In vitro -diagnostiseen käyttöön

LumiraDx SARS-CoV-2-Ag -testipakkauksen osat
Testiliuska

LumiraDx SARS-CoV-2 Ag -testi on nopea mikrofluidinen immunofluoresenssimääritys, jota käytetään
LumiraDx Platform -alustan kanssa ja joka on tarkoitettu SARS-CoV-2-viruksen nukleokapsidiproteiiniantigeenin kvalitatiiviseen havaitsemiseen nenätikku- ja nenänielunäytteistä. Näytteet otetaan henkilöiltä,
joilla epäillään COVID-19-infektiota, ensimmäisen 12 päivän sisällä oireiden ilmaantumisesta tai oireettomilta
henkilöiltä. Testi auttaa nykyisen SARS-CoV-2-infektion diagnosoinnissa havaitsemalla SARS-CoV-2-antigeenin.

Uuttopullo ja pipettikorkki

SARS-CoV-2

tai

Tutki LumiraDx Platform -alustan käyttöopas ja LumiraDx SARS-CoV-2-Ag -testiliuskan tuoteseloste
huolellisesti ennen tämän pikakäyttöoppaan käyttämistä tai testin suorittamista. Tämä ei ole täydellinen
pakkausseloste.
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LumiraDx Platform -alustaa käytettäessä huoneen lämpötilan on oltava 15–30 °C (59–86 °F) ja suhteellisen
kosteuden 10–75 %. Uutettu näyte pitää käyttää viiden tunnin kuluessa valmistuksesta, kun sitä säilytetään
huoneenlämmössä. Uutetut nenätikku- tai nenänielunäytteet voidaan pakastaa -80 °C:ssa ja käyttää
korkeintaan viisi päivää pakastamisen jälkeen. Näytteiden ja uuttopuskurin täytyy olla huoneenlämpöisiä
ennen testin suorittamista. Tarkista viimeinen käyttöpäivä sekä ulkopakkauksesta että jokaisesta yksittäisestä
testipakkauksesta ennen käyttöä. Älä käytä mitään testiä viimeisen käyttöpäivän jälkeen. Näytteenottoa,
varoituksia ja varotoimia sekä rajoituksia koskevat tiedot ovat LumiraDx SARS-CoV-2 Ag -testiliuskan
tuoteselosteessa.

Näytteen valmistelu
Kerää potilasnäyte ennen kuin suoritat Testin suorittaminen-osan vaiheet 1–4.
Näytteenotto ja -käsittely: Tulosten tarkkuuden varmistamiseksi nenätikku- ja nenänielunäytteet on kerättävä ja käsiteltävä asianmukaisesti (lue tuoteseloste). Lisäkoulutusta tai ohjausta suositellaan, jos
käyttäjillä ei ole kokemusta näytteiden keräämisestä ja niiden käsittelystä.
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Poista sinetti

Liota näytetikkua

Purista näytetikkua

Kiinnitä pipettikorkki

Poista sinetti tai sininen kierrekorkki uuttopuskuria
sisältävän uuttopullon suulta.

Aseta potilasnäyte uuttopuskuriin ja liota sitä
10 sekunnin ajan, sekoita sitten hyvin pyörittämällä
näytetikkua pullon seinämää vasten viisi kertaa.

Poista potilaan näytetikku samalla kun puristat
uuttopulloa nesteen poistamiseksi näytetikusta.
Hävitä näytetikku biovaarallisenä jätteenä.

Kiinnitä läpinäkyvä tai violetti pipettikorkki tiiviisti
uuttopullon suulle. Uutettu näyte tulee käyttää
(katso alla vaiheet 5 ja 6) viiden tunnin sisällä,
kun sitä säilytetään huoneenlämmössä.

Puhdistus ja desinfiointi

Pyyhi LumiraDx Instrument -laitteen ulkopinnat hieman kostutetulla pehmeällä liinalla, jos siinä on näkyvää likaa. On suositeltavaa puhdistaa ja desinfioida Instrument-laite LumiraDx:n hyväksymillä materiaaleilla, kun epäillään
kontaminaatiota ja käytön aikana vähintään kerran päivässä. Tarkempia tietoja LumiraDx:n hyväksymistä desinfiointimateriaaleista on osoitteessa lumiradx.com. Anna Instrument-laitteen ilmakuivua ennen seuraavan näytteen
testaamista. Desinfiointiaineen on pysyttävä laitteen pinnalla vähintään minuutin ajan. Vältä USB-portteja ja virran tuloliitintä. Älä suoraan suihkuta tai kaada liuosta Instrument-laitteelle. Älä vie mitään esineitä tai
puhdistusmateriaaleja testiliuska-aukon sisään.

Testin suorittaminen
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1. Valitse Instrument-laitteen aloitusnäytöltä
potilastesti ja syötä potilastiedot käyttämällä
näppäimistöä tai Barcode Scanner
-viivakoodinlukijaa. Katso Platform-käyttöoppaan
kohdasta 10 ohjeita Barcode Scanner
-viivakoodinlukijan käytöstä.
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2. Poista testiliuska paketista ja pidä kiinni vain sen
sinisestä osasta. Älä taivuta testiliuskaa äläkä
kosketa mitään muuta kuin sen sinistä osaa.

3. Kun saat vastaavan kehotteen, avaa Instrument-laitteen
luukku ja vie testiliuska varovasti niin pitkälle kuin se voi
mennä. Testiliuskan paksun mustan kohdistusviivan pitää
olla vasemmalla puolella ja linjassa Instrument-laitteen
mustan viivan kanssa. Älä lisää näytettä ennen kuin saat
siihen kehotteen. Jos käytät uutta testiliuskaerää
ensimmäistä kertaa, asenna sen erän kalibrointitiedosto.
Katso kohta 2.8 Platform-käyttöoppaasta.

4. Valitse sopiva näytetyyppi ja vahvista testityyppi.
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5. Käännä uuttopulloa varovasti ylösalaisin viisi
kertaa ennen näytteen lisäämistä testiliuskalle.

6. Lisää yksi kokonainen pisara näytettä
testiliuskan näytealueelle, kun Instrument-laite
antaa kehotteen.
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7. Kun kehotetaan jatkamaan testiä, sulje luukku.

TULOSTEN TULKINTA
Positiiviset tulokset osoittavat tarttuvasta viruksesta
peräisin olevien virusantigeenien esiintymisen, mutta
tartuntatilan vahvistaminen edellyttää kliinistä
korrelaatiota potilaan esitietojen ja muiden diagnostisten
tietojen kanssa.
Negatiiviset tulokset eivät sulje pois SARS-CoV-2-infektiota, ja
niiden yhteydessä on otettava huomioon potilaan viimeaikaiset
altistumiset, esitiedot ja COVID-19-taudin kanssa yhdenmukaiset
kliiniset merkit ja oireet.
Virheelliset tulokset – Jos ilmenee jokin ongelma,
Instrument-laitteen kosketusnäyttöön ilmestyy viesti.
Varoitusviestit sisältävät hyödyllistä tietoa, ja ne on korostettu
oranssilla ilmoituspalkilla. Virheviesteissä on myös
-symboli.
Kaikissa viesteissä on kuvaus Instrument-laitteen tilasta tai
virheestä sekä toimintaohje. Virheviestit sisältävät tunnistekoodin,
jota voidaan käyttää vianetsinnän jatkamiseen.

Esimerkki virhenäytöstä:
Jos laitteen sisäinen
laadunvalvonta (OBC)
epäonnistuu, näytölle ilmestyy
virheviesti ja testitulos jää
saamatta. Noudata näytöllä
näkyviä ohjeita hävittääksesi
testiliuskan ja aloittaaksesi uuden
testin. Jos ongelma jatkuu, ota
yhteys asiakaspalveluun.

8. Tulokset näytetään 12 minuutin kuluessa näytteen
lisäämisestä. Vasemmanpuoleinen kuva esittää
positiivista SARS-CoV-2-Ag -tulosta ja oikeanpuoleinen
kuva esittää negatiivista SARS-CoV-2-Ag -tulosta.
Napauta Lopeta suorittaaksesi testin loppuun tai
napauta Kommentti jättääksesi kommentin tai
hylätäksesi testin, palaa sitten Aloitusnäyttöön
seuraamalla ohjeita. Kaikki testitulokset on luettava
LumiraDx Instrument -laitteella.

QC-testit
LumiraDx Instrument-laitteen ja SARS-CoV-2 Ag -testiliuskojen laadunvarmistamiseksi on käytettävä LumiraDx
SARS-CoV-2 Ag -QC-testiä, joka on saatavilla erikseen. Älä raportoi potilastuloksia, mikäli LumiraDx-antigeeni-QC-testit
eivät toimi odotetulla tavalla. Suorita testi uudestaan uudella testiliuskalla – mikäli ongelma jatkuu, ota yhteys
LumiraDx-asiakaspalveluun.
Asiakaspalvelu
Jos LumiraDx SARS-CoV-2-Ag -testi tai LumiraDx Instrumentlaite ei toimi odotetulla tavalla, ota yhteys
LumiraDx-asiakaspalveluun verkko-osoitteessa lumiradx.com tai
sähköpostitse osoitteella info.fi@lumiradx.com
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