SARS-CoV-2-Ag
SARS-CoV-2
Antigeeni (Ag) -testin tiedot
In vitro -diagnostiseen käyttöön.

Käyttötarkoitus

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 oireettomilta henkilöiltä tai henkilöiltä, joilla
epäillään COVID-19-infektiota, ensimmäisten 12 päivän sisällä oireiden ilmaantumisesta.
Testi auttaa nykyisen SARS-CoV-2-infektion diagnosoinnissa havaitsemalla
SARS-CoV-2-antigeenin.*

Kliininen suorituskyky
Kuudesta paikasta Yhdysvalloissa ja Yhdistyneessä kuningaskunnassa prospektiivisesti kerättiin
suorat nenätikkunäytteet (257) ja nenänielunäytteet (255) oireilevilta potilailta joilla epäiltiin
COVID-19-tautia. LumiraDx SARS-CoV-2-Ag -testin suorituskykyä verrattiin EUA:n hyväksymään
PCR-menetelmään.

Kliininen suorituskyky enintään 12 päivän ajan oireiden
puhkeamisen jälkeen
Ergebnisse Referenz-PCR

Testin kuvaus

Nenätikkunäyte

Nenänielunäyte

LumiraDx SARS-CoV-2-Ag -testi käyttää partikkeli-partikkelikerrosimmuunimäärityksessä
SARS-CoV-/SARS-CoV-2-spesifisiä vasta-aineita määrittämään, sisältääkö testinäyte
SARS-CoV-2-nukleokapsidiproteiiniantigeenia (-NP-antigeenia).
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LumiraDx Platform Instrument -laitteeseen ja testiliuskaan on integroitu useita kontrolleja
varmistamaan että Instrument-laite ja testi toimivat oikein jokaisella testikerralla. Näitä
tarkistuksia ovat:
• Sähkökomponenttien ja lämmittimen toiminta, akun lataustila, mekaaniset
toimintalaitteet ja anturit sekä optisen järjestelmän suorituskyky
• Testiliuskan asettaminen, optiikka ja testiliuskan vanheneminen
• Testiliuskan suorituskyvyn ja kontrollien seuranta testin suorittamisen aikana
• SARS-CoV-2-Ag-testi sisältää sisäiseen laadunvalvontaan (OBC) kuuluvan analyysin
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SARS-CoV-2-Ag-QC-testit
LumiraDx:ltä on saatavissa positiivisia ja negatiivisia QC-testejä Instrument-laitteen ja
SARS-CoV-2-Ag-testiliuskojen laadunvarmistuksen suorittamiseksi.
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PPA – positiivinen yhtäpitävyysprosentti; NPA – negatiivinen yhtäpitävyysprosentti;
OPA – yhtäpitävyysprosentti yhteensä; CI – luottamusväli

Analyyttinen suorituskyky
Osoitusraja

*SARS-CoV-2-Ag-testin tuoteselosteesta löytyy yksityiskohtainen selitys käyttötarkoituksesta.

Materiaalin
aloituspitoisuus

Laskennallinen
LoD

Positiivisia/yhteensä kpl

% positiivisia

2,8 x 105 TCID50/mL

32 TCID50/mL

20/20

100

Ristireagointi
SARS-CoV-2-Ag-testin ei havaittu ristireagoivan organismeja ja viruksia sisältävän paneelin kanssa,
joka sisälsi myös useita ihmisen koronaviruksia. Yksityiskohtaiset tiedot löytyvät LumiraDx
SARS-CoV-2-Ag -testin tuoteselosteesta.

Tekniset tiedot
Näytetyyppi

Nenätikku- ja nenänielunäytteet

Aika tulokseen

12 minuuttia

Tuloksen esittäminen

Kvalitatiivinen – positiivinen tai negatiivinen

Säilytyslämpötila

2–30 °C (36–86 °F)

Käyttölämpötila

15–30 °C (59–86 °F)

Häiriöt

Tarkemmat tiedot löytyvät LumiraDx SARS-CoV-2-Ag -testin tuoteselosteesta

Sisäinen valvonta

Sisäinen laadunvalvonta (OBC) -analyysi ja näytteen prosessoinnin valvonta

QC-materiaali

Positiiviset ja negatiiviset nestemäiset kontrollit

Validoidut
näytteenottotikut

Näytteenottotikkujen tekninen tiedote on verkko-osoitteessa lumiradx.com

Tietoa LumiraDx SARS-CoV-2 Ag -testikäyttöön validoiduista näytteenottotikuista on osoitteessa
lumiradx.com.
Saat lisätietoja vierailemalla lumiradx.com-verkkosivustolla tai ottamalla yhteyttä
LumiraDx-asiakaspalveluun joko lähettämällä sähköpostia osoitteeseen
CustomerServices@lumiradx.com tai soittamalla puhelinnumeroon +44 (0)1172 842535
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