SARS-CoV-2 & Flu A/B

Teknisk bulletin - provpinnar

LumiraDx SARS-CoV-2 & Flu A/B Test är en automatiserad, snabb, mikrofluidisk immunofluorescens-analys som används med
LumiraDx Platform, för patientnära analyser. Testet är avsett för kvalitativ detektering och differentiering av SARS-CoV-2, influensa
A och/eller influensa B, virusantigener från nässwabprover. Provet tas av vårdpersonal från personer med misstänkt virusinfektion i
andningsvägarna förenlig med COVID-19.
Denna tekniska bulletin är ett försök att tillhandahålla en omfattande lista med validerade LumiraDx provpinnar som används
med testet SARS-CoV-2 & Flu A/B.
SARS-CoV-2 & Flu A/B Test – godkända provpinnar för provtagning med nässwab
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•

Copan Nasal FLOQSwab™ Regular (leverantörens produktkod: 502CS01)
Copan Regular, flockad provpinne med 100mm brytpunkt i torrt rör (produktkod 519C)
Copan Regular PL/provpinne NY/VEL torrt rör (leverantörens produktkod: 552C)
Copan Regular APPL.NYLON PF100 (leverantörens produktkod: 519CS01)
Puritan HydraFlock™ steril standard, flockad provpinne (leverantörens produktkod: 25-3506-H)
Gongdong, steril provpinne för engångsbruk (leverantörens produktkod: G1029FT77)
Gongdong, steril provpinne för engångsbruk (leverantörens produktkod: G1029FT77-25)
mwe medical wire DrySwab™ rayonprovpinne (leverantörens produktkod: MW112)

I denna tekniska bulletin finns en fullständig lista över provpinnar, specifika för en viss leverantör och produktkod, vars prestanda
har bekräftats som acceptabel för användning med testet LumiraDx SARS-CoV-2 & Flu A/B vid tiden för validering. LumiraDx kan
inte garantera att leverantörerna av provpinnarna inte ändrar råmaterial eller andra specifikationer för provpinnarna, vilket kan
påverka prestandan.
Provpinnar från andra leverantörer har inte validerats för användning med testet LumiraDx SARS-CoV-2 & Flu A/B. Testet kanske
inte fungerar som förväntat om provpinnar från andra leverantörer används.
Dessutom kan ovanstående leverantörer erbjuda liknande provpinnar under en annan produktkod. Sådana provpinnar har inte
validerats för användning tillsammans med LumiraDx SARS-CoV-2 & Flu A/B Test. Testet kanske inte fungerar som förväntat om
andra provpinnar används än de med exakt de produktkoder som anges ovan.

För produktfrågor och teknisk support kontakta LumiraDx kundservice.
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