
De LumiraDx SARS-CoV-2 & Flu A/B-test is een geautomatiseerde snelle micro�uïdische immuno�uorescentieassay voor gebruik 
met het LumiraDx Platform, om te testen op zorglocaties, bestemd voor de kwalitatieve detectie en di�erentiatie van 
SARS-CoV-2-, in�uenza A- en/of in�uenza B-virusantigenen in neusuitstrijkmonsters. Monsters worden door de zorgverlener 
afgenomen bij personen met vermoeden van een respiratoire virale infectie die overeenstemt met COVID-19.

Dit technisch bulletin hee� als doel een uitgebreide lijst te geven van door LumiraDx gevalideerde staafjes voor gebruik met de 
SARS-CoV-2 & Flu A/B-test. 

Dit technisch bulletin bevat een volledige lijst van staafjes die speci�ek zijn voor een leverancier en een productcode waarvan 
de prestaties aanvaardbaar werden bevonden voor gebruik met de LumiraDx SARS-CoV-2 & Flu A/B-test op het moment van de 
validatietests. LumiraDx kan niet garanderen dat leveranciers van staafjes de grondsto�en of andere speci�caties van de 
staafjes niet zullen wijzigen, hetgeen de prestaties zou kunnen beïnvloeden. 

Staafjes van andere leveranciers zijn niet gevalideerd voor gebruik met de LumiraDx SARS-CoV-2 & Flu A/B-test. De test levert 
mogelijk niet de verwachte resultaten op bij gebruik van staafjes van andere leveranciers. 

Bovendien kunnen bovengenoemde leveranciers soortgelijke staafjes onder een andere productcode aanbieden. Deze staafjes 
zijn niet gevalideerd voor gebruik met de LumiraDx SARS-CoV-2 & Flu A/B-test. De test levert mogelijk niet de verwachte 
resultaten op als u andere staafjes gebruikt dan de exacte productcodes die hierboven zijn vermeld. 

• Copan Nasal FLOQSwab™ Regular (leveranciersproductcode: 502CS01)
• Copan normaal gevlokt staafje met breekpunt van 100 mm in droog buisje (productcode 519C)
• Copan normaal PL/staafje NY/VEL droog buisje (leveranciersproductcode: 552C)
• Copan REGULAR APPL.NYLON PF100 (leveranciersproductcode: 519CS01)
• Puritan HydraFlock™ steriel standaard vlokstaafje (leveranciersproductcode: 25-3506-H)
• Gongdong steriel staafje voor eenmalig gebruik (leveranciersproductcode: G1029FT77)
• Gongdong steriel staafje voor eenmalig gebruik (leveranciersproductcode: G1029FT77-25)
• mwe medical wire DrySwab™ rayonstaafje (leveranciersproductcode: MW112)
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LumiraDx en het vlamlogo zijn handelsmerken van LumiraDx International LTD. Volledige gegevens over deze en 
andere gedeponeerde handelsmerken van LumiraDx vindt u op lumiradx.com/IP. Alle overige handelsmerken zijn 
eigendom van de desbetre�ende merkhouders. De inhoud mag uitsluitend worden benut voor gebruik van de 
LumiraDx-producten en in overeenstemming met de gegeven instructies. U mag, behalve met onze uitdrukkelijke 
schri�elijke toestemming, de inhoud niet verspreiden of commercieel exploiteren. Ook mag u de inhoud niet 
verzenden en op geen enkel ander elektronisch opslagsysteem bewaren, behalve ten behoeve van het gebruik van 
het LumiraDx Instrument of de LumiraDx Teststrips. De verstrekte informatie kan zonder voorafgaande kennisgeving 
worden gewijzigd.

Het product is niet in alle landen en regio’s verkrijgbaar. Vraag de plaatselijke vertegenwoordiger of distributeur van 
LumiraDx naar de verkrijgbaarheid in speci�eke landen.
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Neem voor productvragen en technische ondersteuning contact op met de klantendienst van LumiraDx.


