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På emballaget och på Instrument ID-skylt kan du hitta följande symboler, som 
visas här med dess innebörd:

Symboler

Temperaturbegränsning

Tillverkare

Medicinteknisk produkt för in vitro-diagnostik

Den här produkten innehåller elektriska och elektroniska 
komponenter som kan innehålla material som, om de kasseras 
med allmänt avfall, kan vara skadliga för miljön. Personer bosatta 
inom Europeiska unionen måste följa specifika anvisningar för 
kassering och återvinning av den här produkten. Personer bosatta 
utanför Europeiska unionen måste kassera eller återvinna denna 
produkt i enlighet med gällande lokala lagar eller föreskrifter.

Artikelnummer

Serienummer

CE-märkning.  Produkten överensstämmer med alla relevanta 
europeiska direktiv och förordningar.  Se EG-försäkran om 
överensstämmelse för fullständiga detaljer.

Varning – Se bruksanvisningen. Läs de säkerhetsrelaterade 
varningarna och försiktighetsåtgärderna i bruksanvisningen som 
medföljer produkten, t.ex. bruksanvisningen för Platform eller 
bipacksedeln för Testkortet och Kvalitetskontrollen.

Anger att Instrument kan vara potentiellt smittsamt på grund av 
prover eller reagenser som använts.

Likström – anger att Instrument endast är avsett för likström och för 
att identifiera relevanta terminaler.

USB-port (Universal Serial Bus)

Närfältskommunikation (Near Field Communication, NFC) – anger 
närvaro av (Radio Frequency) RFID-läsare.

Identifierar strömbrytare för att sätta på eller stänga av Instrument.

Se bruksanvisningen

Auktoriserad representant i Europeiska Gemenskapen
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Ikonerna och knapparna som visas på pekskärmen under normal användning 
av LumiraDx Instrument anges här med respektive beskrivning.

Ikoner och knappar på Instrument

Anger patientens biologiska prov.

Tryck för att återvända till hemskärmen.

Informationsknapp för ytterligare information, såsom analys- eller 
patientinformation.

Anger för vilka fält streckkodsavläsning är tillgängligt, som en 
metod för datainmatning. När man trycker på den som en knapp, 
visas anvisningar för streckkodsavläsning.

Anger när Instrument är anslutet till Connect Manager. 

Indikerar att Instrument har en aktiv anslutning till ett Electronic 
Health Record (EHR).

Indikerar att Instrument är anslutet till ett Electronic Health Record 
(EHR), men inte är aktivt.

Meddelande – anger ett område som behöver uppmärksammas.

Varning – anger ett fel eller försiktighetsuppmaning som behöver 
uppmärksammas. Läs de säkerhetsrelaterade varningarna 
och försiktighetsåtgärderna i bruksanvisningen som medföljer 
produkten, t.ex bruksanvisningen för Platform eller bipacksedeln 
för Testkortet och Kvalitetskontrollen.

Anger batterinivå.

Visas när batteriet laddas.

Ikon som fungerar som en knapp – rensar alla data i 
textinmatningsfältet.

Anger den starkare reglagenivån av skärmens ljusstyrka.

Anger den svagare reglagenivån av skärmens ljusstyrka.

Volym (hög)

Volym (låg)

Anger ett textfält som kan utföra en sökfunktion.

Anger bekräftelse på en slutförd åtgärd.
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Förkortningar

CDC Centers for Disease Control and Prevention (amerikanska smittskyddsinstitutet)

EHR Electronic Health Record (elektroniskt patientjournalsystem)

HCP Health Care Professional (sjukvårdspersonal)

ID Identification (identifiering)

QC Quality Control (Kvalitetskontroll)

RFID Radio-Frequency Identification (radiofrekvensidentifiering)

UK United Kingdom (Storbritannien)

USB Universal Serial Bus

WHO World Health Organization (Världshälsoorganisationen)

HIS Hospital Information System (sjukhusinformationssystem)

LIS Laboratory Information System (laboratorieinformationssystem)

PNR Date of Birth (Födelsedatum)
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Viktig säkerhetsinformation

Sjukvårdspersonal måste följa standarder och försiktighetsåtgärder vid 
användning av LumiraDx Platform 1,2,3. Alla delar av LumiraDx Instrument och 
LumiraDx-Testkort ska hanteras som potentiellt smittsamma efter användning 
och kunna överföra patogener mellan patienter och sjukvårdspersonal 4. 

Instrument ska rengöras efter varje patientanalys 4. Instrument kan endast 
användas för analys av flera patienter när standarder, försiktighetsåtgärder 
och tillverkarens rengöringsprocedurer följs. Fullständiga rengörings- och 
desinfektionsprocedurer beskrivs i kapitlet ”Rengöring och desinfektion” i den här 
bruksanvisningen för Platform.

Rena handskar ska användas vid varje patientanalys. 

Tvätta händerna noggrant med tvål och vatten innan du tar på ett nytt par 
handskar och utför nästa patientanalys.

Använd endast lansetter för engångsbruk. 

Kassera alla Testkort som använts för patient- eller Kvalitetskontrollanalyser på 
ett säkert sätt, enligt era lokala föreskrifter.

LumiraDx Instrument innehåller 2 USB-portar som är avsedda att användas 
med endast godkända och stödda LumiraDx USB-enheter. Anslut INTE några 
enheter som inte stöds till USB-portarna.

LumiraDx Instrument innehåller en neodymmagnet.  
Även om risken för störningar med implanterade enheter såsom pacemakers 
är minimal, rekommenderar vi att patienter med en implanterad enhet håller 
ett avstånd på minst 15 cm mellan sig och LumiraDx Instrument.

Den här bruksanvisningen och dess innehåll skyddas av upphovsrätten som ägs 
av LumiraDx Group Limited, 2020. © Med ensamrätt, i hela världen. Innehållet 
ska endast användas vid användning av Produkter från LumiraDx och i enlighet 
med de instruktioner som ges. Du får inte, med undantag för om du får vårt 
uttryckliga skriftliga medgivande, distribuera eller dra kommersiell nytta av 
innehållet. Du får inte heller överföra eller lagra det i någon annan form av 
elektroniskt mottagningssystem, än för användning med LumiraDx Instrument 
eller LumiraDx-Testkort. 

LumiraDx och Flamma-logotypen är skyddade varumärken som tillhör LumiraDx 
International LTD. Fullständiga uppgifter om dessa och andra registreringar som 
tillhör LumiraDx finns på lumiradx.com/IP. Alla andra varumärken tillhör respektive 
ägare.
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Översikt över LumiraDx Platform

LumiraDx Platform är ett system för patientnära analyser, som används för 
in vitro-diagnostiska analyser. Den består av ett bärbart LumiraDx Instrument 
och LumiraDx-Testkort för den begärda analysen. Detta gör det möjligt för 
sjukvårdspersonal att utföra analyser med små provvolymer och att se resultaten 
direkt på Instrument pekskärm. Information om analystid och analysprestanda 
finns i bipacksedlarna för LumiraDx-Testkort.

LumiraDx Instrument är avsett att vara för flerpatientsanvändning. LumiraDx 
Instrument kan användas fristående och visa analysresultat på pekskärmen. 
Ett eller flera Instrument kan anslutas till LumiraDx Connect Manager för utökad 
funktion och konfiguration. LumiraDx EHR Connect kan aktivera överföring av 
patientanalysresultat till EHR.

LumiraDx Platform består av:

 • LumiraDx Instrument

 • LumiraDx Testkort (tillgängliga separat)

 • LumiraDx Kvalitetskontroller (tillgängliga separat)

 • LumiraDx Barcode Scanner (tillgänglig separat)

 • LumiraDx Printer (tillgänglig separat)

LumiraDx Connect diagnostisk anslutningslösning:

 • LumiraDx Connect Manager

 • LumiraDx Connect App (för iOS och Android)

 • LumiraDx Connect Hub

 • LumiraDx EHR Connect

Driftläge och val av Platform-komponenter beror på följande krav från 
organisationen:

 • Analystyper som ska utföras

 • Antal analysplatser och användare

 • Systemadministration, integration och dataöverföring till EHR
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Läs hela bruksanvisningen för LumiraDx Platform och alla bipacksedlar för 
LumiraDx-Testkort noggrant innan du utför analys för första gången.

Den här bruksanvisningen för Platform ger nödvändig information om hur man 
använder och sköter om LumiraDx Instrument. 

Om felmeddelanden visas på Instrument pekskärm ska du följa anvisningarna 
som visas eller läsa kapitlet ”Felsökning”. Kontakta kundservice för alla frågor som 
inte besvaras i bruksanvisningen för LumiraDx Platform eller i bipacksedlarna. 
Kontaktuppgifter finns under kapitlet ”Kundservice” i den här bruksanvisningen för 
Platform.

Obs! Anvisningar kombineras med skärmbildsexempel. Vissa skärmar kan se 
annorlunda ut på Instrument beroende på analys eller driftläge. Alla skärmar, 
analysnamn och resultat som visas i den här bruksanvisningen för Platform är 
avsedda endast som exempel.

Den här bruksanvisningen för Platform gör dig uppmärksam på varningar och 
viktig information:

Om den här bruksanvisningen för Platform
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Den här symbolen indikerar en fara. Läs de säkerhetsrelaterade varningarna 
och försiktighetsåtgärderna i bruksanvisningen som medföljer produkten, 
t.ex. bruksanvisningen för Platform, eller bipacksedeln för Testkortet och 
Kvalitetskontrollen.



1  Inledning

1.1  Avsedd användning 
LumiraDx Instrument (nedan kallat Instrument) är avsett för användning med 
LumiraDx-seriens Testkort (nedan kallade Testkort) för in vitro-mätning av olika 
analyter i en mängd olika biologiska prover av utbildad sjukvårdspersonal.

1.2  Viktig information
Läs hela den här bruksanvisningen för LumiraDx Platform och alla bipacksedlar 
för LumiraDx-Testkort noggrant innan du utför analys. Var uppmärksam på ”Viktig 
säkerhetsinformation” i början av den här bruksanvisningen för Platform innan 
du använder Instrument. Titta även på utbildningsvideon för LumiraDx Platform 
som finns på kc.lumiradx.com.

1.3  Sammanfattning av analysproceduren

Utför en patientanalys genom att sätta in ett Testkort, applicera en liten droppe 
och stänga luckan till Instrument. Patient-ID kan skrivas in med hjälp av 
pekskärmens tangentbord eller LumiraDx Barcode Scanner. 

När analysförloppet har slutförts, visas resultatet på pekskärmen och 
användaren kan vid behov lägga till en kommentar. Efter att analysen har 
slutförts, sparar Instrument analysresultatet.

Instrument avger bild- och ljudmeddelanden under hela analysförloppet.
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1.4  Driftsprinciper

Instrument behandlar Testkortet automatiskt, provets rörelse, reagensblandning, 
termisk kontroll och fluorescerande avläsning av reaktionsprodukten och ger 
ett kalibrerat, kvantitativt eller kvalitativt resultat. Varje lot med Testkort kräver en 
LumiraDx-lotkalibreringsfil, som förser Instrument med nödvändig information 
för att utföra analysen. Lotkalibreringsfilen installeras genom att placera RFID-
märkningen på Testkortets förpackning mot RFID-läsaren på Instrument.

Kvalitetssäkring 

LumiraDx Instrument säkerställer kvaliteten på erhållna analysresultat med 
följande funktioner:

 • Automatiska kontroller vid påslagning och under användning för att 
säkerställa att Instrument fungerar korrekt.

 • Det inkluderar de elektriska komponenternas drift, värmarens drift, 
batterinivå, mekaniska manöveranordningar och sensorer samt det 
optiska systemets prestanda.

 • Övervakning av Testkortets prestanda och kontroller under pågående 
analys.

 • Inbyggd Kvalitetskontroll (OBC) för vissa analyser (se bipacksedel).

 • För att genomföra Kvalitetskontroller med hjälp av LumiraDx-
Kvalitetskontroller för att uppfylla regulatoriska krav på överensstämmelse.
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1.5  Förvarings- och driftförhållanden

1.5.1 LumiraDx-Testkort

Specifik information om Testkortens förvarings- och driftförhållanden finns i 
tillhörande bipacksedel för LumiraDx-Testkort.

1.5.2 LumiraDx Instrument 

Instrument är bärbart och kan användas i flera olika miljöer, t.ex. på vårdhem, 
vårdcentraler, sjukhusavdelningar, apotek och i laboratorier. Instrument är inte 
avsett för att hållas i med händerna under användning.

Instrument kan förvaras eller transporteras i en temperatur mellan  -10°C och  
50°C.

För att slå på och öppna Instrument resultathistorik, ska LumiraDx Instrument 
användas vid en temperatur på mellan 15°C och 30°C och en relativ fuktighet 
mellan 10% och 90% (icke-kondenserande). Specifika analysdriftsförhållanden 
kan vara mer restriktiva. Låt Instrument få tid till att anta driftstemperatur om det 
har förvarats i en kall miljö.

Placera alltid Instrument på en jämn, stabil yta innan du startar det eller 
påbörjar en analys. Analyser ska utföras på en plats så att inte luftventilerna som 
finns på Instrument baksida blockeras, dvs. på en bordsskiva fri från mjuka ytor. 
Instrument kommer att visa ett felmeddelande om dessa driftsförhållanden inte 
uppfylls.

Undvik att placera Instrument i direkt solljus. Det kan störa Instrument funktion.

Ytterligare information om driftsförhållanden och fullständiga 
instrumentspecifikationer finns i kapitlet “Instrumentspecifikationer” i den här 
bruksanvisningen för Platform.
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1.6  Varningar

Införing av Testkort:

 • Du får INTE röra Testkortets provappliceringsområde.

 • Du får INTE böja eller vika Testkortet.

 • Du får INTE röra Testkortets kontakter.

 • Applicera INGET prov förrän du blir uppmanad att göra så.

Utföra en patientanalys

 • Använd rena handskar innan du utför en patientanalys. 

 • Placera alltid Instrument på en jämn, stabil yta innan du startar en analys.

 • Applicera provet EFTER att du har fört in Testkortet och fått Instrument-
meddelandet.

 • Applicera INTE mer än en droppe av provet. 

 • Stäng Instrument-luckan efter applicering av provet och på uppmaning 
av Instrument.

 • Rör INTE Testkortet förrän analysen har avslutats och resultatet visas.

 • Öppna INTE luckan eller flytta på Instrument under analysen, eftersom 
det orsakar ett fel och informationen sparas inte.

 • Kassera alla Testkort som används för patientanalys på ett säkert sätt, i 
enlighet med era lokala föreskrifter.

 • Följ analysdriftsförhållandena i bipacksedlarna för LumiraDx-Testkort.

 • Följ informationen för korrekt hantering av Testkorten som finns i 
bipacksedlarna för LumiraDx-Testkort.
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Utföra en Kvalitetskontrollanalys

 • Placera alltid Instrument på en jämn, stabil yta innan du startar en analys.

 • Använd endast LumiraDx-Kvalitetskontroller.

 • Applicera Kvalitetskontrollösningen EFTER att du har fört in Testkortet och 
fått Instrument-meddelandet.

 • Applicera INTE mer än en droppe av Kvalitetskontrollösning. 

 • Stäng Instrument-luckan efter applicering av Kvalitetskontrollösningen 
och på uppmaning av Instrument.

 • Rör INTE Testkortet förrän analysen har avslutats och resultatet visas.

 • Öppna INTE luckan eller flytta på Instrument under analysen, annars kan 
det resultera i ett fel och att informationen inte sparas.

 • Kassera alla Testkort som använts för Kvalitetskontrollanalys på ett säkert 
sätt, i enlighet med era lokala föreskrifter.

 • Följ analysdriftsförhållandena i bipacksedeln för LumiraDx-Testkort.

 • Följ informationen för korrekt hantering av Testkort som finns i 
bipacksedeln för LumiraDx-Testkort.

Rengöring och desinfektion

 • Lägg INTE några föremål eller rengöringsmaterial i Testkortets port.

 • Använd alltid handskar när du rengör och desinfekterar Instrument.

 • Använd endast rengörings- och desinfektionsmaterial som 
rekommenderas av LumiraDx på Instrument ytor.

 • Använd endast en fuktig och inte en våt torkduk eller trasa för rengöring. 
För mycket vätska kan skada Instrument.

 • Använd alltid våtservetter som är godkända av LumiraDx för att 
desinfektera Instrument. Detaljer om våtservetter som är godkända av 
LumiraDx kan hittas på lumiradx.com.

 • Du får INTE spraya eller hälla lösning direkt på Instrument.

 • Byt handskar och tvätta händerna efter rengöring och desinfektion och 
innan du utför en patientanalys.
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1.7  Försiktighetsåtgärder

Använd endast LumiraDx Instrument för dess avsedda ändamål och i enlighet 
med den här bruksanvisningen för Platform och varningar. Om Instrument 
används på ett sätt som inte anges av bruksanvisningen för Platform, kan 
det skydd som utrustningen ger försämras. LumiraDx Instrument (inklusive 
nätadaptern) är avsett att användas inom tillverkarens specifikationer. Överskrid 
inte tillverkarens specifikationer under användning.

Undvik elektriska stötar, brand och explosioner

 • Använd endast nätaggregatet som medföljer Instrument. Använd 
lämplig stickkontakt för platsen. Korrekt nätaggregat och nätadapter 
är nödvändiga för att upprätthålla systemets säkerhet och 
elektromagnetiska kompatibilitet. 

 • Använd alltid detta Instrument på en ren, jämn och stabil yta. Tappa inte 
Instrument. Se till att luftflödet till ventilationsöppningarna på baksidan av 
Instrument inte blockeras. 

 • Risk för elektriska stötar. Använd inte Instrument eller nätaggregatet om 
de har öppnats, skadats eller utsatts för fukt, kondens eller regn. 

 • Överhettning kan orsaka att batteripaketet börjar brinna eller exploderar.

Kassering av Instrument

 • Försök INTE att byta ut eller sätta in batteriet på nytt.
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Elektromagnetisk störning

 • Använd inte Instrument nära starka elektromagnetiska fält, då det kan 
störa Instrument korrekta funktion.

1.8  Hjälp och support

Information om användning av LumiraDx Instrument finns i den här 
bruksanvisningen för Platform. Information om Testkort och analysprestanda 
finns i bipacksedeln för LumiraDx-Testkort och LumiraDx-Kvalitetskontroll. 
Information om LumiraDx Connect Manager och LumiraDx EHR Connect finns i 
bruksanvisningen för LumiraDx Connect.

Dokumenten finns även på kc.lumiradx.com. 

Om felmeddelanden visas på skärmen ska du se kapitlet ”Felsökning” i den 
här bruksanvisningen för Platform. Kontakta kundservice för alla frågor som inte 
besvaras i LumiraDx bruksanvisning eller i bipacksedlar. Kontaktuppgifter finns 
under kapitlet ”Kundservice” i den här bruksanvisningen för Platform.

Säker kassering

 • Följ rätt riktlinjer för infektionskontroll för hantering av alla prover och 
relaterade föremål. Kassera allt förorenat avfall i enlighet med era lokala 
bestämmelser. 

 • LumiraDx Instrument och dess komponenter måste behandlas som avfall 
med möjlig biologisk risk. Sanering (dvs. en kombination av förfaranden 
som inkluderar rengöring, desinfektion och/eller sterilisering) krävs före 
återanvändning, återvinning eller kassering.

 • Kassera systemet eller dess komponenter enligt gällande lokala 
föreskrifter.

Elektromagnetisk kompatibilitet

 • Instrument har utformats och testats för CISPR 11 Class A. Instrument kan 
orsaka radiostörningar i en boendemiljö, i så fall kan du behöva vidta 
åtgärder för att dämpa störningen.
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2.1  Uppackning
Förpackningen till LumiraDx Instrument innehåller följande innehåll:

1. LumiraDx Instrument

2. LumiraDx-nätadapter

3. Bruksanvisning för Platform 

4. Snabbguide för Platform (inklusive lösenord för fristående användning) 

Kontrollera så att det inte finns skador på Instrument och förpackningen före 
användning. Rapportera eventuella skador till kundservice. Kontaktuppgifter finns 
under kapitlet ”Kundservice” i den här bruksanvisningen för Platform.

2.2  Slå på och av Instrument

Instrument måste laddas helt före första användning. Det tar cirka två timmar att 
ladda batteriet fullt med hjälp av den medföljande nätadaptern.

Placera alltid Instrument på en jämn, stabil yta. Slå på genom att trycka snabbt 
på strömbrytaren på baksidan av Instrument. Du kommer att höra att Instrument 
startar och skärmen kommer att vara tom i flera sekunder. På uppmaning, skriv in 
användar-ID och/eller lösenord för att logga in.

Instrument pekskärm dämpas efter två minuters inaktivitet. Tryck på pekskärmen 
för att återställa pekskärmens ljusstyrka.

Stäng av Instrument efter användning genom att trycka på strömbrytaren på 
baksidan av Instrument i två sekunder. Tryck sedan på skärmmeddelandet för att 
bekräfta avstängningen. Instrument ska stängas av när det flyttas och när det 
inte används.

2.3  Instrument självtest

Instrument utför ett självtest efter att den har startats. Se till att Instrument står 
på en plan, stabil yta under denna process. Om Instrument lucka är öppen, 
uppmanar Instrument dig att stänga luckan innan självtestet utförs. Om ett 
Testkort sätts i nu kommer Instrument att uppmana dig att ta ut Testkortet och 
stänga luckan. Självtestet fortsätter inte så länge luckan är öppen.

2  Komma igång

18 - Komma igång  



2.4  Användar-ID

Det finns två typer av identifiering som används på Instrument:

Allmän användare

Låter allmänna användare använda Instrument för att utföra patient- och 
Kvalitetskontrollanalyser, visa resultathistorik och justera inställningar inklusive 
skärmens ljusstyrka och ljud.

Administratör

Administratören har ytterligare behörighet till Instrument-inställningar, inklusive 
språk, tid och datum om Instrument används i fristående läge. Om Instrument 
hanteras när det är anslutet kommer dessa inställningar att hämtas från 
Connect Manager.

2.5  Driftläge och installation första gången

Språket och aktuellt datum och tid måste ställas in av administratören innan 
en patientanalys utförs.  Andra ljud- och skärminställningar kan ställas in av alla 
användare. 

Inställningar hämtas automatiskt till Instrument om det är anslutet till LumiraDx 
Connect Manager. Mer information om installation första gången finns i kapitlet 
”Instrument drift” i den här bruksanvisningen för Platform. 
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Pekskärm

RFID-läsare

 

Lucka

Instrument används tillsammans med LumiraDx Testkort för in vitro-kvantifiering av 
olika analyter i en mängd olika biologiska prover.

2.6  LumiraDx Instrument

Port för 
Testkort

Strömanslutning

USB-port x2

Strömbrytare
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2.7  Strömförsörjning

LumiraDx Instrument innehåller ett uppladdningsbart, icke borttagbart batteri. 
Om batterinivån är kritiskt låg, uppmanar Instrument att ansluta till nätadaptern. 
Det tar cirka två timmar att ladda  batteriet fullt. Instrument kan användas när du 
laddar batteriet.

Under drift visar Instrument pekskärm alltid batterinivå och varnar när batterinivån 
är låg. För att spara ström när batteriet är igång, stängs Instrument automatiskt av 
efter 55 minuter, om inte pekskärmen används. När Instrument slås av, sparas alla 
resultatposter i instrumentminnet och alla instrumentinställningar bibehålls.

Ytterligare information om driftsförhållanden och fullständiga instrumentspecifikationer 
finns i kapitlet ”Instrumentspecifikationer” i den här bruksanvisningen för Platform.

Nätadapter Nätkontakt
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RFID-läsare

Hitta symbolen  på Instrument.

Installation

Håll baksidan av Testkortets 
förpackning mot symbolen  
för att installera.

2.8  Installation av LumiraDx-lotkalibreringsfilen

LumiraDx-lotkalibreringsfiler behövs för att förse Instrument med information som 
krävs för att utföra diagnostiska analyser. Varje tillverkad lot med Testkort  har en 
unik lotkalibreringsfil. Den innehåller information om analysmetoden, lotnummer, 
kalibreringsdata och utgångsdatum. 

Installationen av lotkalibreringsfilen görs manuellt. Lokalisera RFID-läsaren 
genom att titta efter symbolen  på sidan av Instrument. Installera en ny 
lotkalibreringsfil genom att föra baksidan av Testkortets förpackning mot 
symbolen . När lotkalibreringsfilen installeras avger Instrument en ljudsignal 
och ett bekräftelsemeddelande visas. 

Instrument uppmanar att installera lotkalibreringsfilen när ett Testkort av ny lot 
förs in. När den har installerats, har Instrument all den information som krävs för 
att utföra en analys och alla framtida analyser från samma Testkort- lot.

Bekräftelse

Instrument avger en ljudsignal och ett 
bekräftelsemeddelande visas. 
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EHR-anslutet

Integrera med elektroniskt 
patientjournalsystem för överföring av 
patientanalysresultat. 

Granska patientresultat i din LIS eller HIS.

Fristående

Utför patientanalyser och 
Kvalitetskontrollanalyser. 

Sparar analysresultat tillsammans med tid, 
datum och patient-ID.

Uppkopplad

Konfigurera ett eller flera Instrument. 

Skapa arbetsgrupper och 
inloggningsuppgifter för 
användare.

Uppkopplad hantering av 
överensstämmelser och 
styrfunktioner. 

LumiraDx Connect 
Manager

LumiraDx Connect 
Manager 

Electronic Health 
Record (Elektroniskt 

patientjournalsystem)

LumiraDx Instrument
 och LumiraDx Connect Hub 
eller LumiraDx Connect App 

LumiraDx Instrument 
och LumiraDx Connect Hub 
eller LumiraDx Connect App 

LumiraDx Instrument

2.9  Utökade funktioner och driftlägen

LumiraDx Instrument kan användas i fristående läge eller i två anslutna 
lägen: ”Uppkopplat” och ”EHR-anslutet” (betyder anslutet till organisationens 
elektroniska patientjournalsystem). Se bruksanvisningen för LumiraDx Connect 
för mer information.
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3  Förberedelse för analys

Alla prover är potentiellt smittsamma och kan överföra patogener mellan 
patienter och sjukvårdspersonal.

3.1 Hantera Testkort 

När du är redo att utföra en analys, välj ett Testkort och kontrollera utgångsdatumet. 
Kassera Testkorten om de har passerat utgångsdatumet. Om utgångsdatumet på 
Testkortens förpackning inte har passerats, ta ett Testkort och ta ur det från foliepåsens 
ände som är märkt med rivningstrianglarna. Se bipacksedeln för LumiraDx- Testkort för 
ytterligare information om hantering och stabilitet.

3.2  Föra in och ta ut Testkort

Håll Testkortet genom att greppa den blå etikettänden med etiketten vänd uppåt. 

Rikta in den svarta linjen på Testkortet mot den svarta linjen på Instrument. För in 
Testkortet försiktigt så långt det går. Instrument avger ett ljud när Testkortet upptäcks, 
om ljudet är påslaget i Instrument inställningar (se avsnitt 4.5).

Ta ut Testkortet från Instrument genom att försiktigt dra i den blå etiketten och dra  
rakt ut.

Rör INTE Testkortets provappliceringsområde.

Du får INTE böja eller vika Testkortet.

Rör INTE Testkortets kontakter.

IN
R

INR
INR
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Testkortets kontakter

Inriktningslinje

Rikta in den svarta linjen på Testkortet 
mot den svarta linjen på Instrument.

 
Analystyp 

Provappliceringsområde

Applicera prov- eller 
Kvalitetskontrollösning EFTER att 
Testkortet har förts in.

Förberedelse för analys - 25

Obs! Testkortet kan se annorlunda ut.



3.3  Provtagning och applicering av kapillärblodprov

Vid alla typer av provtagning ska du följa allmänna försiktighetsåtgärder och riktlinjer 
för blodprovstagning i enlighet med din organisation. Se Testkortets bipacksedel 
för information om provtyper och provtagning. Prover kan appliceras direkt från ett 
fingerstick eller så kan en transferpipett användas.

Detaljer om transferpipetter som är rekommenderade av LumiraDx finns tillgängliga på 
lumiradx.com och träningsvideor om provapplikation finns tillgängliga på kc.lumiradx.com. 

Ta ett kapillärblodprov med ett stick i 
fingret

Använd en lansett nära fingertoppen på 
den sida som är vänd nedåt.

Innan du sticker ska du be patienten 
att skölja sina händer i varmt vatten 
och torka dem. Detta är en bra rutin för 
att få bort eventuella partiklar och öka 
blodflödet i fingret. Att låta armen hänga 
rakt ner utefter sidan eller massera fingret 
från basen ökar också blodflödet så att 
man får fram en tillräckligt stor hängande 
bloddroppe. 

Applicera ett fingersticksprov på 
Testkortet

Låt den hängande bloddroppen 
precis vidröra mitten av Testkortets 
provappliceringsområde.

Säkerställ att provet appliceras 
i mitten och fullständigt fyller 
provappliceringsområdet med en jämn 
droppe.

Låt inte fingret vidröra Testkortet för att 
undvika att provet smetas ut.

När provet detekteras kommer 
Instrument att avge ett ljud och ett 
bekräftelsemeddelande visas.
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Ta ett kapillärprov och använd en 
transferpipett

Vid användning av en transferpipett 
för att ta ett blodprov, följ de steg som 
tidigare beskrivits för att öka blodflödet till 
det valda fingret och använd en lansett 
för att producera en bloddroppe på 
fingertoppen.

Håll transferpipetten rakt och vidrör 
toppen på bloddroppen. Kapillärkraften 
kommer automatiskt att dra upp provet in 
i pipetten.

 • Kläm INTE på transferpipettens bulb 
före eller under provtagningen.

 • Låt INTE transferpipetten vidröra 
fingret.

 • Säkerställ att transferpipetten är 
fylld upp till den svarta linjen eller till 
slutet av insamlingsröret beroende 
på vilken typ av transferpipett som 
används.

 • Om det finns luftbubblor, kassera 
pipetten och börja om igen.

Vidrör spetsen på transferpipetten vänd 
mot bloddroppen. Kläm inte ihop bulben.

Vidrör spetsen på transferpipetten vänd 
mot bloddroppen. Kapillärkraften kommer 

automatiskt att dra upp provet in i pipetten.



3.4  Provapplicering med användning av andra provtyper

Se bipacksedeln för LumiraDx Testkort för information om tillgängliga provtyper för varje 
analys och hur man överför andra provtyper till Testkortets provappliceringsområde. 
Använd den rekommenderade överföringsproceduren för att dispensera en droppe på 
det runda provområdet för applicering på det införda Testkortet. 

3.5  Applicering av Kvalitetskontrollösning

Information om analyser med LumiraDx Kvalitetskontroller finns i bipacksedeln för 
LumiraDx-Kvalitetskontroll.
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Applicera INTE mer än en droppe av provet. 

Rör INTE Testkortet förrän analysen har avslutats och resultatet visas.

Applicera provet från transferpipetten 
på Testkortet

Håll den fyllda transferpipetten vertikalt 
över provappliceringsområdet och kläm 
försiktigt ihop bulben eller tryck in sugen 
för att överföra provet till spetsen av 
transferpipetten.

Låt bloddroppen nudda 
provappliceringsområdet utan att släppa 
trycket på bulben för att applicera provet.

När provet detekteras kommer 
Instrument att avge ett ljud och ett 
bekräftelsemeddelande visas.

Kassera lansetten enligt era lokala 
källsorteringsföreskrifter. Rengör patientens 
finger med en ren tork och tryck lätt.

Om du behöver ta om provet, använd ett 
nytt Testkort, en ny lansett och ett annat 
finger.

Håll transferpipetten vertikalt och kläm 
försiktigt ihop bulben för att applicera 

bloddropparna i provinsamlingsområdet.

Håll överföringspipetten vertikalt och tryck 
försiktigt tillbaka sugen för att applicera 

bloddropparna i provinsamlingsområdet.



Patientanalys

Utföra en 
patientanalys.

Resultathistorik

Visa tidigare 
analysresultat.

Inställningar

Preferenser och 
administratörsinställningar.

Kvalitetskontroll

Genomföra 
Kvalitetskontrollanalyser.

Logga ut

Logga ut från 
Instrument.

4  Instrument drift

4.1  Hemskärm

LumiraDx Instrument kan användas i tre lägen: Fristående, Uppkopplad eller EHR-ansluten.

Detta kapitel beskriver hur man utför installation första gången, gör inställningar, utför 
patient- och Kvalitetskontrollanalyser och visar resultathistorik. Utökade funktioner för 
anslutna Instrument beskrivs också.

Obs!

 • Anvisningar kombineras med skärmbildsexempel. Vissa skärmar kan se annorlunda ut 
beroende på analys eller driftläge. Alla skärmar, analysnamn och resultat som visas i 
den här bruksanvisningen för Platform är avsedda endast som exempel.

 • Du kan endast höra ljuden på LumiraDx Instrument när ljudet är påslaget. Den här 
bruksanvisningen för Platform förutsätter att ljudet är påslaget. 
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4.2  Inställningsmeny

Inställningsmeny för allmän användare

Alla användare kan ställa in skärm- och 
ljudinställningar i inställningsmenyn. Anvisningar 
finns i kapitlet ”Instrument drift” i den här 
bruksanvisningen för Platform.

Inställningsmeny för administratör 

Administratören kan ställa in datum och tid. 
Anvisningar finns i kapitlet ”Instrument drift” i den 
här bruksanvisningen för Platform.

Skärmen Om ger information om Instrument 
programvaru- och Instrument-versioner, samt 
serienummer. För anslutna Instrument kommer 
skärmen också att visa organisation, instrument 
och arbetsgruppens namn.

Fabriksåterställning kan användas för att ta 
bort alla data som för närvarande finns sparat 
på Instrument, inklusive resultathistorik och 
inställningar.
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4.3  Installation första gången 
av fristående Instrument

Om Instrument är i fristående läge måste 
språk och aktuellt datum och tid ställas in av 
administratören innan en patientanalys utförs.  
Andra ljud- och skärminställningar kan ställas in 
av alla användare. 

Administratörslösenord och lösenord för allmän 
användare för fristående drift finns på ett 
avrivbart blad i snabbguiden för Platform.

1. Slå på strömmen

Slå på Instrument genom att trycka på 
strömbrytaren på baksidan av Instrument. Du 
kommer att höra att Instrument startar och 
skärmen kommer att vara tom och svart i flera 
sekunder innan den startar. Om skärmen bara 
är nedtonad, tryck på pekskärmen för att få 
igång Instrument.

2. Ange lösenord

Tryck på lösenordsfältet för att visa 
tangentbordet. 

Ange lösenord (med hjälp av det bifogade 
administratörslösenordet) och tryck på ”Logga 
in” för att slutföra inloggningen.

Obs! Administratörslösenordet finns på ett 
avrivbart blad i snabbguiden för Platform.
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4. Ställ in datum och tid

Gå till ”Inställningar” och tryck på ”Datum och 
tid”.

Tryck på datumfältet och använd väljarhjulet 
för att ställa in det aktuella datumet. Tryck på 
”Enter”.

Tryck på tidfältet och använd väljarhjulet för att 
ställa in det aktuella datumet. Tryck på ”Enter”.

Tryck på ”Klar” och kontrollera att datum och tid 
är korrekta och tryck på ”Bekräfta” för att spara. 

Återgå till startskärmen och tryck på ”Logga ut”.

3. Ställ in språk

Standardinställningen är engelska. Gå till 
”Inställningar” och tryck på ”Språk” för att välja 
ett annat språk. 

Välj ett språk från listan för skärmens text. Det 
aktuella inställda språket markeras. 

Tryck på ”Klar” för att spara och återgå till 
inställningsmenyn. 
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4.4  Installation första gången av anslutet Instrument 

Inställningar för anslutet system ska utföras av administratören på Connect Manager. Se 
bruksanvisningen för LumiraDx Connect för mer information.

Slå på genom att trycka på strömbrytaren på baksidan av Instrument. Du kommer att 
höra att Instrument startar och skärmen kommer att vara tom i flera sekunder innan den 
startar. Följ stegen för fristående Installation första gången av fristående Instrument.
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För att hämta andra inställningar för Instrument, 
säkerställ att Instrument är inom området för 
en LumiraDx Connect Hub eller en enhet som 
använder LumiraDx Connect App (inom cirka 
10 meter). Om  visas högst upp på skärmen, 
är Instrument anslutet till Connect Manager 
och inställningarna för Instrument hämtas och 
installeras automatiskt. 

Klockslag, datum och språkinställningar 
kommer att ställas in automatiskt om Instrument 
befinner sig inom området för LumiraDx 
Connect Hub och dessa inställningar kommer 
att bli gråa i inställningsmenyn.



Hämtningsinställningar för installation första gången tar upp till 4 minuter.

Ett  kommer att dyka upp överst på skärmen för EHR Connected Instruments. Detta 
integrerar LumiraDx Instrument med det existerande elektroniska patientjournalsystemet 
för överföring av patientanalysresultat. Patientanalysresultat kan sedan granskas inne i 
laboratorieinformationstjänsten (LIS) eller sjukhusinformationstjänsten (HIS). 

Ett  visas på Instrument 
statusfält när Instrument är 
anslutet till det elektroniska 
patientjournalsystemet

En  visas på Instrument 
statusfält när Instrument 
är anslutet till Connect 
Manager
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4.5  Skärm- och ljudinställningar

Alla användare kan ställa in skärm- och 
ljudinställningar i inställningsmenyn.

Skärm

Skärmens ljusstyrka kan ställas in i skärmmenyn.

Gå till ”Inställningar” och tryck på ”Skärm”. Använd 
reglaget för att justera ljusstyrkan.

Tryck på ”Klar” för att spara och återgå till 
inställningsmenyn.

Ljud

I ljudmenyn kan klickljud och ljudsignalerna slås 
på eller av.

Gå till ”Inställningar” och tryck på ”Ljud”. Ställ 
in ljud på eller av, eller ställ in volymen med 
reglaget.

Tryck på ”Klar” för att spara och återgå till 
inställningsmenyn.
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4.6  Utföra en patientanalys

Den här bruksanvisningen för Platform beskriver patientanalysmetoden för LumiraDx 
Instrument. Om det finns skillnader i analysmetoden för en viss diagnostisk analys, frågar 
Instrument vid varje steg i processen. Se bipacksedeln för LumiraDx Testkort för specifik 
information innan du utför en ny analys.

Viktiga anmärkningar

Tryck på  högst upp på pekskärmen för att visa analysinformation under en 
patientanalys eller på analysresultatskärmen.

För att avbryta en patientanalys, tryck på ”Avbryt” högst upp på pekskärmen och följ 
Instrument anvisningar.

Gör ALLTID på detta sätt:

 • Placera alltid Instrument på en jämn, stabil yta innan du startar en analys.

 • Applicera provet EFTER att du har fört in Testkortet och fått Instrument-
meddelandet.

 • Följ analysdriftsförhållandena i bipacksedlarna för LumiraDx Testkort.

 • Följ informationen för korrekt hantering av Testkorten som finns i 
bipacksedlarna för LumiraDx Testkort.
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1. Slå på och logga in

Slå på Instrument genom att trycka på 
strömbrytaren på baksidan av Instrument. Du 
kommer att höra att Instrument startar och 
skärmen kommer att vara tom och svart i flera 
sekunder innan den startar. Om skärmen är 
nedtonad, tryck på pekskärmen för att få igång 
Instrument.

Om du använder ett fristående Instrument med 
bara ett lösenordsfält, tryck på lösenordsfältet 
för att visa tangentbordet. 

Ange lösenord och tryck på ”Logga in” för att 
slutföra inloggningen. 

Om du använder ett anslutet Instrument 
trycker du på fältet Användar-ID för att 
skriva in användar-ID med tangentbordet. 
Alternativt, läs av Användar-ID med hjälp av 
Barcode Scanner. Avläsningsanvisningar finns 
i kapitlet ”Kompletterande enheter” i den här 
bruksanvisningen för Platform.

Tryck på lösenordsfältet för att visa 
tangentbordet.

Ange lösenord och tryck på ”Logga in” för att 
slutföra inloggningen.
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2. Kontrollera datum och tid Allmän användare

Kontrollera att datum och tid är korrekt. Om 
det inte är korrekt måste nuvarande datum 
och tid ställas in av administratören. Se 
”Installation första gången” i detta kapitel för 
mer information.

3. Tryck på patientanalys

Tryck på knappen ”Patientanalys” på 
hemskärmen.

4. Skriv in patientinformation

Tryck på valfritt fält för att skriva in 
patientinformation med tangentbordet eller läs 
av patient-ID med hjälp av Barcode Scanner. 
Avläsningsanvisningar finns i kapitlet ”Tillbehör” i 
den här bruksanvisningen för Platform.

Använd ”Enter”-knappen på tangentbordet för 
att flytta från fält till fält, eller tryck på ett fält för 
att skriva in ytterligare information.

Fyll i all tillgänglig patientinformation och tryck 
sedan på ”Nästa” för att fortsätta.

Obs! Tryck på ”Nästa” om ingen 
patientinformation är tillgänglig.
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5. Använda instrumentet i EHR-uppkopplat 
läge

Om Instrument har en aktiv anslutning till EHR 
kan man scanna patient-ID genom att använda 
Barcode Scanner eller söka efter patienten i HIS 
eller LIS genom att skriva in patientinformation 
och sedan trycka på Sök

OBS! Om ingen patientinformation finns 
tillgänglig, tryck på Sök utan att lägga till 
fler uppgifter. För att söka efter en patient 
skriver man antingen in hela patient-ID:t eller 
efternamnet.

EHR Connect för patientsökning

Om endast en patient matchar med inskriven 
information visar Instrument texten Bekräfta 
patientinformation på skärmen. Om det är 
2 till 5 patienter som matchar med inskriven 
information visas en lista över sökresultaten. Välj 
rätt patient från söklistan. 

OBS! Tryck på Hoppa över för att fortsätta utan 
att välja någon av patienterna i söklistan.
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6. Bekräfta patientinformation

Kontrollera att patientinformationen är korrekt 
och tryck på ”Bekräfta” för att fortsätta.
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Inga patientmatchningar

Om söktiden har gått ut, inga patientmatchningar 
har gjorts eller mer än 5 patienter matchar, visas 
ett meddelande på skärmen. Tryck på Fortsätt 
för att fortsätta med analysen utan att verifiera 
patientinformationen eller tryck på Avbryt för att 
gå tillbaka och göra en ny sökning.



7. Öppna luckan och för in Testkortet

Instrument skärm uppmanar dig att öppna 
luckan och föra in ett Testkort. 

Ta ut ett Testkort från förpackningen och håll 
den med den blå etikettsidan uppåt. 

Rikta in den svarta linjen på Testkortet mot den 
svarta linjen på Instrument. För in Testkortet 
försiktigt så långt det går. 

Instrument avger ett ljud när Testkortet 
detekteras. 

Rör INTE Testkortets 
provappliceringsområde.

Rör INTE Testkortets kontakter.

Applicera INGET prov förrän du blir 
uppmanad att göra så.

8. Välj provtyp

Välj önskad provtyp från listan som visas.

Provtypen är beroende av analystyp (se 
bipacksedel för LumiraDx Testkort för mer 
information).

Obs! Instrument uppmanar att installera 
lotkalibreringsfilen när ett Testkort med ny lot  
förs in.

Obs! Kapillärprov gäller både för stick i fingret 
och tillämpningen av transferpipett.
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9. Bekräfta analys- och provtyp

Kontrollera att analys- och provtypen är korrekta 
och tryck på ”Bekräfta” för att fortsätta. 

Obs! Ett statusfält indikerar om Instrument 
värmer Testkortet.

10. Applicera provet

Instrument skärm anvisar när du ska applicera 
provet.

Applicera provet direkt på det runda 
provappliceringsområdet på Testkortet. Provet 
måste täcka hela appliceringsområdet. 
Provappliceringsanvisningar finns i kapitlet 
”Hantera Testkort” i den här bruksanvisningen för 
Platform.

Testkortet suger upp provet genom kapillärkraft.

Obs! Var uppmärksam på nedräkningen för 
provapplicering för att undvika analysfel. Detta 
kommer att visas som en nedräkningslinje, 
och Instrument avger ett ljud när det är 10 
sekunder kvar. Om provet inte appliceras vid 
slutet av nedräkningen visar Instrument ett 
felmeddelande.
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När provet detekteras avger Instrument ett ljud 
och ett bekräftelsemeddelande visas.

Applicera INTE mer än en droppe av 
provet. 

Rör INTE Testkortet förrän analysen har 
avslutats och resultatet visas.

11. Stäng omedelbart luckan för att fortsätta

Instrument skärm uppmanar dig att stänga 
luckan. 

Obs! Nedräkningsfältet visas bara i några 
sekunder. Det är viktigt att stänga luckan snabbt 
efter uppmaning för att undvika felanalys. Om 
luckan inte är stängd vid slutet av nedräkningen 
avger Instrument ett ljud och ett felmeddelande 
visas. 
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12. Analysen pågår

Analysen startar och en förloppsindikator visas 
medan analysen bearbetas.

Obs! Varje analystyp har olika analystid.

Öppna INTE luckan eller flytta på 
Instrument under analysen, eftersom 
det kan orsaka ett fel och göra så att 
informationen inte sparas.
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13. Granska resultat

När analysen är klar visas resultatet på skärmen 
(ett exempel på ett kvantitativt och ett kvalitativt 
resultat visas här).

Resultat som ligger över eller under 
analysintervallet visas i rött och indikeras med 
symbolerna > (över) eller < (under).

Om en LumiraDx Printer är ansluten till 
Instrument blir ett Utskriftsalternativ tillgängligt. 
Tryck på Skriv ut för att skriva ut analysresultaten. 

Granska resultatet och tryck sedan på ”Avsluta” 
eller tryck på ”Kommentar” för att lägga till en 
kommentar om det behövs. En kommentar kan 
bestå av högst 50 tecken.

För att avvisa ett analysresultat, gå till 
”Kommentar” och tryck på ”Avvisa resultat”. 
En kommentar måste läggas till om ett 
analysresultat avvisas. 

När önskad(e) kommentar(er) skrivs in trycker 
du på ”Klar” för att återgå till resultatskärmen.

Tryck på ”Avsluta” för att spara analysresultatet 
till resultathistoriken och slutföra analysen. 

OBS! Om Instrument används i ett uppkopplat 
läge måste du trycka på ’Avsluta’ för resultatet 
och eventuella kommentarer ska skickas till EHR.



4.7  Kvalitetskontroll 

LumiraDx Instrument har ett antal inbyggda QC-funktioner. Utöver dessa kan 
LumiraDx Kvalitetskontroller (Kvalitetskontrollösningar) användas för att uppfylla 
kraven på överensstämmelse.

För att utföra QC-analyser med LumiraDx Kvalitetskontroller behöver du:

 • LumiraDx Instrument

 • LumiraDx Testkort

 • LumiraDx Kvalitetskontroller 

QC-analyser förbereds på samma sätt som en patientanalys. Den enda 
skillnaden i analysmetoden är användningen av Kvalitetskontroller istället för 
patientprov.

Instrument som styrs via ett uppkopplat läge kan ha en Kvalitetskontroll-
inställning för ’Obligatoriskt’ under Connect Manager-inställningarna. Det 
betyder att användare och administratörer inte kan utföra en patientanalys 
förrän denna Kvalitetskontrollanalys har körts. Tiden och frekvensen för 
obligatoriska Kvalitetskontroller kan ställas in i Connect Manager.
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14. Ta ut och kassera Testkort

Instrument uppmanar dig att ta ut Testkortet.

Dra försiktigt i den blå etikettänden på Testkortet 
för att ta ut och kassera.

Rengör Instrument mellan patientanalyser. 
Ytterligare information finns i kapitlet ”Rengöring 
och desinfektion” i den här bruksanvisningen för 
Platform.

Stäng Instrument lucka.

Kassera alla Testkort som använts 
för patientanalys på ett säkert sätt i 
enlighet med era lokala föreskrifter.



4.8  Utföra en Kvalitetskontrollanalys

Den här bruksanvisningen för Platform beskriver metoden för Kvalitetskontroller för 
LumiraDx platform. Om det finns skillnader i analysmetoden för en viss QC-analys, frågar 
Instrument vid varje steg i processen. Se bipacksedeln för LumiraDx Testkort för specifik 
information innan du utför en ny QC-analys.

Viktiga anmärkningar

Gör ALLTID på detta sätt:

 • Använd rena handskar innan du utför en QC-analys. 

 • Placera alltid Instrument på en jämn, stabil yta innan du startar en analys.

 • Använd endast LumiraDx-Kvalitetskontroller.

 • Applicera Kvalitetskontroll EFTER att du har fört in Testkortet och fått 
Instrument-meddelandet.

 • Följ analysdriftsförhållandena i bipacksedeln för LumiraDx Testkort.

 • Följ informationen för korrekt hantering av Testkort som finns i 
bipacksedeln för LumiraDx Testkort.

Tryck på  högst upp på pekskärmen för att visa analysinformation under en QC-
analys eller på analysresultatskärmen.

För att avbryta en QC-analys, tryck på ”Avbryt” högst upp på pekskärmen och följ 
instruktionerna på Instrument.
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Information om LumiraDx Kvalitetskontroller finns i bipacksedeln för LumiraDx-
Kvalitetskontroll.



1. Slå på och logga in

2. Kontrollera datum och tid

Kontrollera att datum och tid är korrekt. Om 
det inte är korrekt måste nuvarande datum 
och tid ställas in av administratören. (Se 
”Installation första gången” i detta kapitel för 
mer information).

3. Förbered Kvalitetskontrollösningen

Förbered Kvalitetskontrollösningen enligt 
bipacksedeln för LumiraDx Kvalitetskontroll.

4. Tryck på Kvalitetskontroll

Tryck på knappen ”Kvalitetskontroll” på 
hemskärmen. 

5. Välj Kvalitetskontroll

Tryck på ”Kvalitetskontroll” i 
Kvalitetskontrollmenyn.
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6. Öppna luckan och för in Testkortet

Instrument skärm uppmanar dig att öppna 
luckan och föra in ett Testkort. 

Ta ut ett Testkort från förpackningen och håll 
den med den blå etikettsidan uppåt. 

Rikta in den svarta linjen på Testkortet mot den 
svarta linjen på Instrument. För in Testkortet 
försiktigt så långt det går. 

Instrument avger ett ljud när Testkortet 
detekteras. 

7. Bekräfta analystyp

Kontrollera att analystypen är korrekt och tryck 
på ”Bekräfta” för att fortsätta. 

Obs! Instrument uppmanar att installera 
lotkalibreringsfilen när ett Testkort med ny lot 
förs in.

Rör INTE Testkortets 
provappliceringsområde.

Rör INTE Testkortets kontakter.

Applicera INTE Kvalitetskontrollen förrän 
du blir uppmanad till det.
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8. Välj Kvalitetskontrollnivå

Välj den tilltänkta Kvalitetskontrollnivån från 
listan på skärmen.

Se bipacksedeln för LumiraDx Kvalitetskontroll för 
mer information.

Obs! Instrument uppmanar dig när du ska 
applicera Kvalitetskontrollösningen på Testkortet.

9. Ange Kvalitetskontrollens LOT-nummer

Tryck på inmatningsfältet för att använda 
tangentbordet och skriv in det 16 siffriga LOT-
numret på Kvalitetskontrollen och tryck sedan 
på ’Nästa’ för att fortsätta.

Alternativt kan du skanna streckkoden på 
Kvalitetskontrollen med Barcode Scanner. Se 
kapitlet ”Tillbehör” i den här bruksanvisningen 
för Platform för avläsningsanvisningar.

OBS! Om streckkoden från en annan QC-nivå 
eller analys från den som valdes på föregående 
skärm skrivs in, visas ett felmeddelande.

50 - Instrument drift



10. Applicera Kvalitetskontrollösning

Instrument-skärmen uppmanar dig att 
applicera Kvalitetskontrollen.

Applicera Kvalitetskontrollen direkt på det 
runda provappliceringsområdet överst på 
Testkortet. Lösningen måste täcka hela 
appliceringsområdet. Mer information om 
analyser med LumiraDx-Kvalitetskontroller finns i 
bipacksedeln för LumiraDx-Kvalitetskontroller.

OBS! Var uppmärksam på nedräkningen för 
provapplicering för att undvika analysfel. Detta 
kommer att visas som en nedräkningslinje. 
Om provet inte appliceras vid slutet av 
nedräkningen kommer Instrument avge ett ljud 
och visa ett felmeddelande.

När Kvalitetskontrollen detekteras 
avger Instrument ett ljud och ett 
bekräftelsemeddelande kommer att visas.

Applicera INTE mer än en droppe av 
Kvalitetskontroll.

Rör INTE Testkortet förrän analysen har 
avslutats och resultatet visas.
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11. Stäng omedelbart luckan för att fortsätta

Instrument skärm visar en uppmaning att 
stänga luckan.

Analysen startar och en förloppsindikator visas 
medan analysen bearbetas. 

Obs! Var uppmärksam på nedräkningen för 
att stänga luckan så att du undviker analysfel. 
Detta kommer att visas som ett nedräkningsfält 
i endast några sekunder. Om luckan inte 
är stängd vid slutet av nedräkningen avger 
Instrument ett ljud och ett felmeddelande visas.

12. QC-analysen pågår

QC-analysen startar och en förloppsindikator 
visas medan analysen bearbetas.

Obs! Varje analystyp har olika analystid. 

Öppna INTE luckan eller flytta på 
Instrument under analysen, eftersom 
det kan orsaka ett fel och göra så att 
informationen inte sparas.
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13. Granska QC-resultat

När en QC-analys har slutförts visas acceptabelt 
resultatområde och om QC-analysen är 
godkänd eller inte godkänd på skärmen. Ett 
exempelresultat visas här.

Granska resultatet och tryck sedan på ”Avsluta” 
eller tryck på ”Kommentar” för att lägga till en 
kommentar om det behövs. En kommentar kan 
bestå av högst 50 tecken.

När önskad(e) kommentar(er) skrivs in trycker 
du på ”Klar” för att återgå till resultatskärmen.

Tryck på ”Avsluta” för att spara analysresultatet 
till resultathistoriken och slutföra analysen.

14. Ta ut och kassera Testkort

Instrument uppmanar dig att ta ut Testkortet.

Dra försiktigt i den blå etikettänden på Testkortet 
för att ta ut och kassera.

Stäng Instrument-luckan.

Det acceptabla resultatområdet 
för varje QC-nivå specificeras 
i bipacksedeln för LumiraDx 
Kvalitetskontrollområden som 
medföljer Testkortets förpackning.

Kassera alla Testkort som använts 
för Kvalitetskontrollanalys på ett 
säkert sätt i enlighet med era lokala 
föreskrifter.
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15. Slutför återstående QC-nivåer 

Flera QC-nivåer kan krävas beroende på 
provtyp. 

Se bipacksedeln för LumiraDx Kvalitetskontroll för 
mer information om QC-nivåer.

Upprepa stegen i ”Utföra en 
Kvalitetskontrollanalys” för analys på ytterligare 
QC-nivåer.

16. Obligatorisk Kvalitetskontrollpolicy

Anslutna Instrument med Kvalitetskontrollpolicy 
inställd på obligatorisk kommer att ha en 
tilläggsmeny under Kvalitetskontrollstatus.
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Kvalitetskontrollanalys-statusar sorteras 
efter Senaste analyser vilket betyder 
analysloter för vilka patientanalyser eller 
Kvalitetskontrollanalyser har utförts nyligen. 
Andra analyser är analysloter som inte 
genomgått patientanalys eller QC-analys under 
de senaste 90 dagarna.

OBS! QC-status kan också filtreras efter 
analystyper.

Skärmen för att välja Kvalitetskontrollnivå visar 
också status för respektive QC-nivå liksom 
datum för alla nyligen utförda QC-analyser.

Efter att en QC-analysnivå slutförts kommer 
Instrument att återgå till sidan för val av QC-nivå 
tills alla QC-nivåer har slutförts.
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Om en användare tänker utföra en 
patientanalys genom att använda sig av en lot 
för vilken en obligatorisk Kvalitetskontrollanalys 
har förfallit, kommer Instrument att visa ett 
meddelande som uppmanar användaren att 
utföra en Kvalitetskontrollanalys.
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4.9  Resultathistorik

LumiraDx Instrument kan spara 1 000 patient- 
eller QC-analysresultat, tillsammans med 
respektive tid, datum och kommentarer. Om 
Instrument minne är fullt raderas det äldsta 
resultatet automatiskt.

1. Slå på och logga in

2. Tryck på resultathistorik

Tryck på ”Resultathistorik” för att visa patient- 
eller QC-analysresultat.

3. Granska analysresultat

Alla poster är sorterade efter datum, med de 
senaste högst upp. Analysresultaten kan filtreras 
genom att välja Patientanalys, QC-analys, 
Avvisade analyser eller Ogiltiga analyser.

Analysresultaten markeras som Ogiltiga om 
ett systemfel uppstår under analysprocessen. 
Felinformation finns i kapitlet ”Felsökning” i den 
här bruksanvisningen för Platform.

Bläddra igenom listan och tryck på någon post 
för att visa analysresultatet i sin helhet.

Sök efter en patients analysresultat genom att 
skriva in patient-ID, för- eller efternamn i sökfältet 
från antingen skärmen Patientanalyser, Avvisade 
analyser eller Ogiltiga analyser.

OBS! En sökning efter ett partiellt patient-ID, 
för- eller efternamn fungerar endast genom att 
skriva in början av sökordet.
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Alla patient- eller QC-analysresultat kan skrivas 
ut från skärmen med analysresultat genom att 
trycka på Skriv ut när en LumiraDx Printer är 
ansluten till en USB-port på Instrument.

EHR-anslutna Instrument kommer att indikera 
om ett analysresultat har skickats till Electronic 
Health Record (EHR).

En  symbol på startskärmen indikerar att en 
eller flera testresultat ännu inte har skickats till 
EHR.
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Resultatlistan indikerar också om testresultaten 
har skickats till EHR eller inte som ”skickad” och 
”inte skickad”.
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4.10  Inbyggd Kvalitetskontroll

Förutom de systemkontroller som utförs 
av Instrument under start och under 
analysprocessen, kör vissa LumiraDx-analyser 
också en inbyggd Kvalitetskontroll vid sidan av 
patientanalysen.

När en analys har avslutats och OBC-analysen 
godkänts kommer analysresultatet att visas som 
vanligt. En tryckning på  på resultatskärmen i 
slutet av analysen eller från vyn Resultathistorik 
visar ytterligare uppgifter om analysen, inklusive 
’Kontroll: Giltig’ vilket bekräftar att OBC har 
godkänts.

Om OBC misslyckas kommer ett felmeddelande 
att visas och inget analysresultat kommer att 
besvaras. Följ instruktionerna på skärmen för att 
kassera Testkortet och starta en ny analys. Om 
problemet kvarstår, kontakta kundservice.
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En analys som inte klarar OBC kommer att visas i 
’filtret’ Ogiltig i Resultathistoriken.
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5  Rengöring och desinfektion

Det är viktigt att följa din organisation riktlinjer för rengöring. Nedan finns procedurer för 
rengöring och desinfektion av Instrument. Avvikelse från att följa dessa procedurer kan 
orsaka fel på Instrument. 

Skillnaden mellan rengöring och desinfektion:

Rengöring är det fysiska avlägsnandet av smuts eller annat främmande material från 
Instrument yta.

Desinfektion är det kemiska avlägsnandet av skadliga mikroorganismer (patogener) 
från Instrument.

När ska Instrument rengöras och desinfekteras?

Instrument ska rengöras när det är synligt smutsigt. Instrument ska desinfekteras 
efter varje patientanvändning och varje gång du tror att som Instrument kan vara 
kontaminerat med ett patientprov eller Kvalitetskontrollösning.

Vad ska rengöras och desinfekteras?

Följande delar av Instrument kan rengöras och/eller desinfekteras:

 • Området runt porten för Testkortet

 • Hela Instrument hus

 • Instrument pekskärm

 • Alla ytor på Instrument lucka

Lägg INTE några föremål eller rengöringsmaterial i Testkortets port.

Använd alltid våtservetter som är godkända av LumiraDx för att desinfektera 
Instrument. Detaljer om våtservetter som är godkända av LumiraDx kan hittas 
på lumiradx.com.

Undvik USB-portar och strömuttag

Rengöra Instrument pekskärm Rengör området runt porten för Testkorten
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Rengöringsprocedur

Använd alltid handskar vid rengöring av Instrument.

Torka av Instrument yttre ytor med en mjuk trasa, något fuktad, inte våt. För mycket 
vätska kan skada Instrument.

Desinfektionsmetod

Denna procedur bör följas för att förhindra risken för blodsmitta efter varje patientanalys 
och rekommenderas av CDC3.

Använd alltid handskar när du desinfekterar Instrument.

Använd alltid material som är godkända av LumiraDx för att desinficera Instrument. 
Spritservetter är inte tillräckligt för att desinficera Instrument.

Använd desinficeringsmaterialet tills ytan på Instrument är synligt fuktig. För respiratoriska 
prov, låt ytan vara fuktig under 1 minut och låt den lufttorka. För blodbaserade prov, låt 
ytan vara fuktig under 5 minuter och låt den lufttorka. 

Kassera rengörings- och desinficeringsmaterial i enlighet med lokala föreskrifter.

Instrument är nu redo att utföra en till analys.

För teknisk hjälp eller frågor och information om LumiraDx godkända material, gå till 
lumiradx.com.

Använd endast rengörings- och desinfektionsmaterial som rekommenderas 
av LumiraDx på Instrument-ytorna. Detaljer om material som är godkända av 
LumiraDx finns på lumiradx.com.

Använd alltid handskar när du rengör och desinfekterar Instrument.

Använd endast en fuktig och inte en våt torkduk eller trasa för rengöring. För 
mycket vätska kan skada Instrument.

Du får INTE spraya eller hälla lösning direkt på Instrument.

Lägg INTE några föremål eller rengöringsmaterial i Testkortets port.

Byt handskar och tvätta händerna efter rengöring och desinfektion och innan 
du utför en patientanalys.
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LumiraDx kontaktar administratörer när det finns tillgängliga programuppdateringar. 
Uppdateringar för programvaran kommer att tillhandahållas på USB-minnen och 
ska installeras på varje Instrument av administratören. Installation av de senaste 
uppdateringarna hjälper till att säkerställa att LumiraDx Instrument fungerar med 
optimal prestanda och att de senaste funktionerna är tillgängliga. Det här avsnittet 
beskriver de steg som krävs för att slutföra uppdateringen av programvaran.

OBS! Säkerställ att Instrument är anslutet till en strömkälla innan en uppdatering av 
programvaran görs.

6  Uppdateringar av programvara

2. Slå på strömmen

Slå på Instrument genom att trycka på 
strömbrytaren på baksidan av Instrument.

En förloppsindikator på Instrument skärm visar 
installationen.

När installationen är klar kommer Instrument att 
sättas på som vanligt.

Ta ut USB-minnet från Instrument när 
installationen är klar.

1. För in USB-minnet medan Instrument är 
avstängt

Ta ut USB-minnet ur förpackningen. Se  
baksidan på Instrument, sätt in det i den  
högra USB-porten, närmast strömbrytaren.
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LumiraDx Instrument utför regelbundna interna kontroller för att upptäcka oväntade fel. 
Dessa kan uppstå av tekniska orsaker eller på grund av hanteringsfel.

Om ett problem uppstår visas ett meddelande på Instrument pekskärm. 
Varningsmeddelanden innehåller användbar information och markeras med 
en orangefärgad rubrik. Felmeddelanden inkluderar även en  symbol. Alla 
meddelanden innehåller en beskrivning av Instrumentstatus eller fel och en anvisning. 
Felmeddelanden innehåller en identifieringskod som kan användas för ytterligare 
felsökningar.

Följ anvisningarna för att lösa problemet. Om problemet är löst, fortsätt använda 
Instrument. 

Om fel uppstår ofta eller om felet kvarstår ska du notera felkoden och kontakta 
kundservice. Om Instrument har tappats, ta det ur bruk. Kontakta i sådana fall 
kundservice för råd. Kontaktuppgifter finns under kapitlet ”Kundservice” i den här 
bruksanvisningen för Platform.

7  Felsökning
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Exempel på varningsmeddelande:

Beskrivning och anvisning

Tryck på ”OK” för att fortsätta. Anslut strömkällan 
innan batteriet tar slut.

Exempel på felmeddelande: Fel 004

Beskrivning och anvisning

Prov har applicerats för tidigt så analysen kan 
inte slutföras.

Kassera Testkort, starta en ny analys och följ 
instruktionerna på skärmen.

Exempel på felmeddelande: Fel 002

Beskrivning och anvisning

Luckan till Instrument har öppnats under en 
analyssession så testet kan inte slutföras.

Kassera Testkort, starta en ny analys och följ 
instruktionerna på skärmen.

Exempel på felmeddelande: Fel 006

Beskrivning och anvisning

Instrument måste stå plant och stabilt när en 
analys utförs.

Placera Instrument på en plan, fast yta och 
starta en ny analys.
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Exempel på felmeddelande: Fel 019

Beskrivning och anvisning

Hematokritvärdet på provet detekterades till att 
vara utanför intervall.

Kontrollera det tillåtna hematokritintervallet för 
testtypen i Testkortets bipacksedel.

Exempel på felmeddelande: Fel 016

Beskrivning och anvisning

En åtgärd (till exempel stänga luckan på 
Instrument) har inte slutförts inom en tidsinställd 
period så analysen kan inte slutföras.

Kassera Testkort, starta en ny analys och följ 
instruktionerna på skärmen.

Exempel på felmeddelande: Fel 038

Beskrivning och anvisning

Otillräcklig provvolym eller Instrument har ett 
problem och kan inte slutföra en analys.

Kassera Testkortet, starta en ny analys och följ 
instruktionerna om applicering av prover i 
denna bruksanvisning. Om problemet kvarstår, 
kontakta kundservice.
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Exempel på felmeddelande: Fel 117

Beskrivning och anvisning

Inbyggd Kontroll har misslyckats så Instrument 
kommer inte att visa ett resultat. 

Stäng av Instrument och försök igen. Kontakta 
kundservice om problemet kvarstår.



Fel och ovanligt beteende utan felmeddelanden

Vissa tillstånd kan inträffa som inte resulterar i ett fel eller i ett varningsmeddelande. Om 
felsökningsstegen nedan inte löser problemet eller om problemet uppstår igen ska du 
kontakta kundservice.

Instrument slås inte på

Om du trycker på tryckknappen och 
Instrument inte slås på: 

Lotkalibreringsfilen är inte installerad

Lotkalibreringsfilen är inte installerad:

1. Anslut nätadaptern. Vänta i 15 minuter 
och tryck på strömbrytaren.

1. Anvisningar om hur man installerar 
lotkalibreringsfilen finns i kapitlet ”Komma 
igång” i den här bruksanvisningen för 
Platform. 

2. Kontrollera att baksidan av Testkortets 
förpackning vidrör symbolen  på 
Instrument sida kontinuerligt tills ett ljud 
avges och ett bekräftelsemeddelande 
visas.

Kan inte logga in

Har inte eller vet inte var du ska hitta  
rätt lösenord:

1. Kontrollera det avrivningsbara 
bladet i snabbguiden för Platform för 
inloggningslösenordet eller kontakta 
administratören.

2. Tryck på lösenordsfältet för att få upp 
tangentbordet och ange lösenordet. Tryck 
på ”Logga in” för att fortsätta

Kan inte ansluta Instrument

Instrument visar inte symbolen : 1. Kontrollera att Instrument är inom ett 
område för LumiraDx Connect Hub eller 
enheten som använder LumiraDx Connect 
App.

2. Säkerställ att LumiraDx Connect 
Hub är påslagen och att det gröna 
anslutningsljuset är på.
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Instrument startar inte analysen

Om Instrument inte startar analysen 
efter att du har applicerat provet eller 
Kvalitetskontrollösningen:

Kontrollera att Instrument lucka är helt 
stängd.

Instrument detekterar inte Testkortet

Om Testkortet inte detekteras och inget 
meddelande visas på pekskärmen:

1. Kontrollera att Testkortet är helt insatt.

2. Kontrollera om det finns skador på 
Testkortet. Om Testkortet är skadat ska det 
kasseras och ett nytt Testkort ska föras in.

Fel datum eller tid 

Om datum och tid är felaktiga: Kontakta administratören för 
”Uppkopplade” Instrument eller se avsnittet 
”Installation första gången av fristående 
Instrument” i den här bruksanvisningen om 
Platform för instruktioner om hur du ställer 
in datum och tid.

Patientanalysresultatet är rött 

Om patientanalysresultatet visas i rött: Analysresultat som ligger över eller under 
analysintervallet visas i rött och indikeras 
med symbolerna > (över) eller < (under).

QC-analysfel

Om Kvalitetskontrollanalysen får ett 
oväntat fel:

1. Kontrollera att Kvalitetskontrollösningens 
typ och nivå överensstämmer med 
analystyp och QC-intervall. 

2. Kontrollera utgångsdatumet för 
Kvalitetskontrollösningen.

3. Se bipacksedeln för Kvalitetskontrollen 
för att säkerställa att rätt förfarande följs.

Gör om analysen med ett nytt 
Testkort. Se till att Testkortet och 
Kvalitetskontrollösningen hanteras varsamt 
för att förhindra kontamination.
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LumiraDx Instrument kräver inget underhåll av användaren och har inga delar som kan 
servas. Inga försök att öppna Instrument får göras.

Vid fel eller skada på Instrument, eller för att ordna insamling/kassering ska du kontakta 
LumiraDx kundservice.

8  Underhåll och kassering
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9  Specifikationer för Instrument 

Driftstemperatur 15°C till 30°C 

Förvaringstemperatur -10°C till 50°C 

Relativ luftfuktighet 10% till 90%, icke kondenserande

Maximal höjd 3 000m drift

Datalagring

1 000 analysresultat med datum, tid och 
kommentarer

Lotkalibreringsfiler

Kommunikation

2 x USB-portar 

RFID-läsare 13,56MHz, 0dBi (EIRP)

Bluetooth Low Energy 2,4GHz ISM-band, 
2 400MHz till 2 483,5MHz, 0,5dBm (ERP)

Nätadapter
Ingång 100−240V / 50−60Hz / 1,0 − 0,5A

Utgång 12V / 3A

Batteri
Litium Ion Polymer 7,4V 5 000mAh

Cirka 20 analyser per laddning

Mått 210 x 97 x 73mm

Vikt 1 100g
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10.1  LumiraDx Barcode Scanner

För att konfigurera LumiraDx Barcode Scanner, kontakta LumiraDx kundservice.

LumiraDx Barcode Scanner kan användas för att läsa av Patient-ID när du utför 
en patientanalys. Den kan också användas för att skanna LOT-nummer på 
Kvalitetskontroller. Om du använder ett anslutet Instrument kan Barcode Scanner 
användas för att läsa av användar-ID för inloggning. 

Obs! Samma användar-ID måste tilldelas till användaren i Connect Manager.

10  Tillbehör

Avläsningsavstånd

Håll Barcode Scanner ca 15cm från 
streckkoden.

Lampor på  
Barcode Scanner

Avläsningsknapp

Tryck på knappen för att läsa av. En lyckad 
avläsning kommer att indikeras av en 
ljudsignal och grönt ljus.

Streckkodssymbolen på skärmen indikerar 
att du kan läsa av inmatade data. Tryck på 
symbolen för anvisningar till Barcode Scanner.

Sätt in USB-anslutningen i en av USB-
portarna på baksidan av Instrument.
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Hållare för LumiraDx Barcode Scanner

Fästa hållaren för LumiraDx Barcode Scanner på Instrument

Obs! Notera korrekt riktning av hållaren för Barcode Scanner

Avlägsna LumiraDx streckkodsskannervagga från Instrument
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LumiraDx skrivbordsstativ
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10.2 LumiraDx Printer

LumiraDx Printer kan användas för att skriva ut resultat från en patient- eller en 
Kvalitetskontrollanalys på en självhäftande etikett. 

Patient- och QC-analysresultat kan skrivas ut från Instrument-resultatsidan efter en 
analys eller från analysdetaljsidan under Instrument-resultathistorik.

Skrivaren levereras med en rulle självhäftande papper som redan är isatt. Öppna 
pappersfackets lock och stäng det sedan för att säkerställa att pappret är isatt hela 
vägen. Extra etikettrullar kan köpas från LumiraDx. 

Sätt i uppladdningsbara batterier i skrivaren och sedan USB-kabel och strömkabel. 
Ladda batterierna i 16 timmar före första användning då man ansluter skrivaren till en 
strömkälla.

För att använda skrivaren sätter man i USB-anslutningen i en av USB-portarna på 
baksidan av Instrument och trycker på skrivarens startknapp.

LumiraDx Printer

Byta ut batterierna
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LED-lampa Kondition Lösning

På Skrivare på -

Av Skrivare av -

*    *    * Pappret slut Sätta i nytt papper

**    **    ** Värmehuvudet är för varmt Låt det svalna av

***    ***    *** Batteriet slut  
(ingen ström kvar) Ladda batterierna

****    ****    **** Låg batterikraft  
(cirka 20% kvar) Ladda batterierna
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10.3  LumiraDx USB-sticka

LumiraDx USB-minne används för uppdateringar av 
programvaran på Instrument.

Obs! Den högra USB-porten, närmast strömbrytaren 
på baksidan av Instrument måste användas.
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10.4  LumiraDx Connect Hub

10.5  LumiraDx Connect App

Se bruksanvisningen för LumiraDx Connect 
och bipacksedeln för Connect Hub för 
information och installationsanvisningar

Se bruksanvisningen för LumiraDx Connect 
för information och installationsanvisningar.
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För produktfrågor, kontakta LumiraDx Kundservice på customerservices@lumiradx.com.

För din lokala kundtjänsts telefonnummer, vänligen besök kundservice sida på 
lumiradx.com

11.1  Garanti

Garanti – Begränsad garanti. 

LumiraDx Instrument – 2 års garanti från inköpsdatumet.

LumiraDx Testkort – enligt utgångsdatum.

För den tillämpliga garantiperioden garanterar LumiraDx, endast till den ursprungliga 
köparen, att alla produkter ska vara av bra kvalitet och inte ha materialdefekter, 
fungera i enlighet med materialspecifikationerna som anges i bipacksedeln eller 
bruksanvisningen för Platform, och godkänd av lämpliga statliga organ avseende 
kraven för att sälja produkten för avsett syfte (den ”begränsade garantin”). Om 
produkten inte uppfyller kraven i den begränsade garantin är en kunds enda åtgärd 
att LumiraDx efter eget gottfinnande antingen, enligt tillämpligt, reparerar eller byter 
ut Instrument eller Testkorten. Förutom den begränsade garantin i den här paragrafen 
frånsäger sig LumiraDx alla garantier, uttryckliga eller underförstådda, inklusive, men 
inte begränsat till, all garanti om säljbarhet, lämplighet för ett visst syfte eller icke-intrång 
avseende produkten. LumiraDx maximala ansvar avseende något kundkrav ska inte 
överskrida det nettoproduktpris som kunden betalat. Ingen part ska vara ansvarig inför 
den andra för särskilda, oavsiktliga eller följdskador, inklusive, men inte begränsat till, 
förlust av affär, vinster, data eller intäkter, även om en part i förväg får meddelande om 
att denna typ av skador kan uppstå. 

Den begränsade garantin ovan gäller inte om kund har utsatt LumiraDx Instrument 
eller Testkort för fysisk skada, missbruk, onormal användning, användning som inte 
överensstämmer med bruksanvisningen eller bipacksedeln till LumiraDx Platform, 
bedrägeri, manipulering, ovanlig fysisk belastning, försumlighet eller olyckshändelse. 
Eventuella garantianspråk från kund enligt den begränsade garantin ska ske skriftligen 
inom gällande garantiperiod.

Uppgifter om relevanta immateriella rättigheter avseende den här produkten finns på 
lumiradx.com/IP

Kontakta kundservice för mer information om LumiraDx Instrument tredjeparts 
rättigheter, sekretesspolicy och uttalanden om allmänna villkor.

11  Kundservice
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13  Överensstämmelse

13.1  Miljöpraxis

LumiraDx överensstämmer med all miljölagstiftning i varje land där produkten säljs. Se 
lumiradx.com för mer information.

13.2  Överensstämmelse

LumiraDx UK Ltd intygar härmed att produkten uppfyller alla relevanta europeiska 
direktiv och föreskrifter vid tidpunkten för leverans till marknaden. EG-försäkran om 
överensstämmelse finns på lumiradx.com.

LumiraDx Instrument har testats och överensstämmer med:

CAN/CSA-C22.2 Nr 61010-1-12 – Säkerhetskrav för elektrisk utrustning för mätning, 
kontroll och laboratorieanvändning - del 1: Allmänna krav.

CAN/CSA-C22.2 Nr 61010-2-101:15 - Säkerhetskrav för elektrisk utrustning för mätning, 
kontroll och laboratorieanvändning – del 2-101: Särskilda krav för in vitro-diagnostisk 
(IVD) medicinsk utrustning.

UL 61010-1 (Tredje utgåvan) – Säkerhetskrav för elektrisk utrustning för mätning, kontroll 
och laboratorieanvändning – del 1: Allmänna krav.

UL 61010-2-101 (Andra utgåvan) – Säkerhetskrav för elektrisk utrustning för mätning, 
kontroll och laboratorieanvändning – del 2-101: Särskilda krav för in vitro-diagnostisk 
(IVD) medicinsk utrustning.
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