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På emballagen og på identifikationsskiltet på Instrument vil du muligvis se de 
følgende symboler. De er forklaret her:

Symboler

Temperaturbegrænsning

Producent

Medicinsk udstyr til in vitro diagnostik

Produktet indeholder elektriske og elektroniske dele, der kan 
indeholde materialer, som, hvis det bortskaffes med almindeligt 
husholdningsaffald, kan beskadige miljøet. Brugere i EU skal 
overholde særlige regler for bortskaffelse eller genbrug gældende for 
dette produkt. Brugere uden for EU skal bortskaffe eller genanvende 
produktet ifølge gældende lokale love og bestemmelser.

Katalognummer

Serienummer

”CE-mærke”. Produkter er i overensstemmelse med alle 
gældende europæiske direktiver og bestemmelser. Der henvises 
til overensstemmelseserklæringen for alle detaljer.

Forsigtig - Se brugsanvisningen. Der henvises til sikkerhedsrelaterede 
advarsler og forsigtighedsregler i brugsanvisningen, der følger 
med dette produkt, dvs. brugervejledningen til Platform og 
indlægssedlerne til Testkortene eller Kvalitetskontrolpakken.

Angiver, at Instrument muligvis kan udgøre en smittefare pga. de 
anvendte prøver eller reagenser.

Jævnstrøm - Angiver at Instrument kun kan anvendes med 
jævnstrøm. De korrekte poler skal identificeres.

Universal Serial Bus (USB) port

Near Field Connectivity (NFC) – Angiver tilstedeværelse af Radio 
Frequency (RFID)-læseren.

Angiver afbryderen, der tænder og slukker for Instrument.

Se brugsanvisningen

Autoriseret repræsentant i EU
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Ikoner og knapper på berøringsskærmen, der vises ved normal betjening af 
LumiraDx Instrument, er vist og forklaret her.

Ikoner og knapper på Instrument 

Den biologiske prøve fra patienten.

Tryk for at vende tilbage til startskærmen.

Informationsknap - Bruges til visning af yderligere oplysninger, som 
f.eks. analyse- eller patientinformation.

Angiver, hvilke felter er tilgængelige for stregkodelæsning til 
dataindlæsning. Når knappen trykkes, viser enheden anvisninger 
til stregkodelæseren.

Viser hvornår Instrument er koblet til Connect Manager.

Angiver, at Instrument har en aktiv forbindelse til en elektronisk 
sygejournal (EHR).

Angiver, at Instrument-forbindelsen til en elektronisk sygejournal 
(EHR) ikke er aktiv.

Meddelelse - Fremhæver et område, du skal være opmærksom 
på.

Forsigtig - Fremhæver en fejl eller sikkerhedsforanstaltning, du 
skal være opmærksom på. Der henvises til sikkerhedsrelaterede 
advarsler og forsigtighedsregler i brugsanvisningen, der følger 
med dette produkt, dvs. brugervejledningen til Platform og 
indlægssedlerne til Testkortene eller Kvalitetskontrolpakken.

Angiver batteriets tilstand.

Angiver, at batteriet er ved at blive opladet.

 Et ikon, der også er en knap - Rydder tekstfeltet for alle data.

Angiver den høje ende af berøringsskærmens glideknap for 
lysstyrke.

Angiver den lave ende af berøringsskærmens glideknap for 
lysstyrke.

Lydstyrke (høj)

Lydstyrke (lav)

Angiver et tekstfelt med søgefunktion.

Viser bekræftelse på en udført handling.
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Forkortelser

CDC   Centers for Disease Control and Prevention (de amerikanske 

sundhedsmyndigheder)

EHR  Electronic Health Record (elektronisk patientjournal)

HCP  Health Care Professional (sundhedspersonale)

ID  Identification (identifikation)

QC  Quality Control (Kvalitetskontrol)

RFID  Radio-Frequency Identification (radiofrekvens-identifikation)

UK  United Kingdom (Storbritannien)

USB  Universal Serial Bus

WHO  World Health Organization (Verdenssundhedsorganisationen)

HIS  Hospital Information Service (hospitalets informationstjeneste)

LIS   Laboratory Information Service (laboratoriets informationstjeneste)

DOB  Date of Birth (fødselsdato)
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Vigtige sikkerhedsoplysninger

Sundhedspersonalet skal overholde de generelle forholdsregler ved brug af 
LumiraDx Platform1,2,3. Alle dele af LumiraDx Instrument og Lumira Dx Testkort 
skal anses for potentielt smittefarlige efter anvendelsen, og de kan overføre 
smittefarlige patogener fra patienter til sundhedspersonale4. 

Instrument skal desinficeres efter brug på hver patient4. Instrument må 
kun anvendes til analyse af flere patienter, hvis standard forholdregler og 
producentens desinfektions procedurer overholdes. Komplette rengørings- og 
desinfektions procedurer er beskrevet i afsnittet ”Rengøring og desinfektion” i 
denne brugervejledning til Platform.

Anvend rene handsker til hver patientanalyse. 

Vask hænderne omhyggeligt med sæbe og vand, før du tager nye handsker 
på og udfører den næste patientanalyse.

Anvend kun sikkerhedsfingerprikkere til engangsbrug.

Kassér alle Testkort brugt til patienten eller til Kvalitetskontrolanalyser på sikker 
vis i overensstemmelse med lokale krav og procedurer.

LumiraDx Instrument har to USB-porte, der kun må bruges til LumiraDx-
godkendte og -understøttede USB-enheder. Slut IKKE enheder, som ikke er 
understøttet, til USB-portene.

LumiraDx Instrument indeholder en magnet af neodymium.  
Selv om risikoen for interferens med implanterede enheder, som f.eks. 
pacemakere, er minimal, anbefales det, at en patient med en implanteret 
enhed bør holde en afstand på mindst 15 cm mellem LumiraDx Instrument og 
patientens hjerteenhed.

Denne brugervejledning og dens indhold er beskyttet af ophavsretten, der 
tilhører LumiraDx Group Limited, 2020. © Alle rettigheder forbeholdes, overalt i 
verden. Indholdet må kun anvendes i forbindelse med brug af produkter fra 
LumiraDx og i overensstemmelse med de angivne instruktioner. Du må ikke - eller 
udelukkende med vores udtrykkelige, skriftlige tilladelse - distribuere eller udnytte 
dette indhold kommercielt. Du må heller ikke overføre eller lagre indholdet i 
nogen anden form for elektronisk genfindingssystem end med det formål at 
anvende LumiraDx Instrument eller LumiraDx Testkort. 

LumiraDx og flammelogoet er beskyttede varemærker for LumiraDx International 
LTD. Alle oplysninger om disse og andre registreringer af LumiraDx kan findes på 
lumiradx.com/IP. Alle andre varemærker tilhører deres respektive ejere.
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Oversigt over LumiraDx Platform

LumiraDx Platform er et patientnært system, der anvendes til in vitro diagnostik. 
Systemet består af et bærbart LumiraDx Instrument og et LumiraDx Testkort til 
den påkrævede analyse. Systemet lader sundhedspersonale foretage analyser 
ved brug af små prøvevolumener og viser resultater hurtigt på Instrument-
berøringsskærmen. Information om analysevarighed og ydeevne findes på 
indlægssedlen til LumiraDx Testkortene.

LumiraDx Instrumentet er beregnet til brug til flere patienter.

LumiraDx Instrument kan anvendes i Separat-tilstand og give testresultater på 
berøringsskærmen. Enkelte eller flere Instrument-produkter kan kobles til LumiraDx 
Connect Manager for yderligere funktioner og til konfiguration. LumiraDx EHR 
Connect lader brugeren overføre patientens analyseresultater til en elektronisk 
patientjournal (Electronic Health Record (EHR)).

LumiraDx Platform består af:

• LumiraDx Instrument

• LumiraDx Testkort (fås separat)

• LumiraDx Kvalitetskontroller (fås separat)

• LumiraDx Barcode Scanner (fås separat)

• LumiraDx Printer (fås separat)

LumiraDx Connect diagnostiske opkoblingsløsninger:

• LumiraDx Connect Manager

• LumiraDx Connect App (til iOS og Android)

• LumiraDx Connect Hub

• LumiraDx EHR Connect

Driftstilstanden og valget af Platform-komponenter vil være baseret på 
organisationens behov:

• Hvilken type analyser, der skal udføres

• Antallet af teststeder og brugere

• Systemadministration, integration og dataoverførsel til EHR
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Læs denne LumiraDx Platform-brugervejledning og indlægssedlen til LumiraDx 
Testkortene omhyggeligt og helt, inden du foretager den første analyse.

Denne Platform-brugervejledning indeholder oplysninger, der er nødvendige for 
betjening og pleje af LumiraDx Instrument. 

Hvis der vises fejlmeddelelser på Instrument-berøringsskærmen, skal de viste 
anvisninger følges, eller instruktionerne i kapitlet ”Fejlfinding” læses igennem. 
I tilfælde af spørgsmål, der ikke besvares i LumiraDx Platform-brugervejledningen 
eller på indlægssedlerne, kontaktes kundeservice. For kontaktoplysninger 
henvises til kapitlet ”Kundeservice” i denne Platform-brugervejledning.

Obs! Instruktionerne er ledsaget af eksempler på forskellige skærmbilleder. Nogle 
skærme kan se anderledes ud på Instrument. Dette afhænger af analysen 
eller driftstilstanden. Alle skærme, analysenavne og resultater, der er vist i denne 
Platform-brugervejledning, er kun eksempler.

Platform-brugervejledningen fremhæver forholdsregler og vigtige oplysninger:

Om Platform-brugervejledningen
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Dette symbol angiver en forholdsregel. Der henvises til sikkerhedsrelaterede 
advarsler og forsigtighedsregler i brugsanvisningen, der følger med dette 
produkt, dvs. brugervejledningen til Platform og indlægssedlerne til Testkortene 
eller Kvalitetskontrolpakken.



1  Indledning

1.1  Tilsigtet brug 

LumiraDx Instrument (herefter kaldet Instrument) er beregnet til brug med 
LumiraDx familien af Testkort (herefter kaldet Testkort) til in vitro kvantificering 
af forskellige analytter i en række biologiske prøver udført af uddannet 
sundhedspersonale.

1.2  Vigtige oplysninger

Læs denne LumiraDx Platform-brugervejledning og indlægssedlen til LumiraDx 
Testkortene omhyggeligt og helt, inden du tester. Vær især opmærksom 
på ”Vigtige sikkerhedsoplysninger” i begyndelsen af denne Platform-
brugervejledning, før du betjener Instrument. Se også undervisningsvideoen til 
LumiraDx Platform på kc.lumiradx.com.

1.3  Oversigt over testproceduren

For at foretage en patientanalyse skal brugeren indsætte et Testkort, placere 
en lille bloddråbe og lukke Instrument-lågen. Et patient-id kan indtastes på 
berøringsskærmens tastatur eller vha. LumiraDx Barcode Scanner. 

Når analysen er udført, vises resultatet på berøringsskærmen, og brugeren kan, 
hvis det ønskes, tilføje en kommentar. Når analysen er udført, lagrer Instrument 
testresultatet. 

Instrument giver visuelle og hørbare beskeder i løbet af hele testprocessen.
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1.4  Funktionsprincip

Instrument behandler automatisk Testkortet, herunder overførsel af prøven, 
blanding af reagenser, varmeregulering og fluorescensaflæsning af 
reaktionsproduktet, og leverer et kalibreret, kvantitativt eller kvalitativt resultat.
Hvert lot Testkort kræver en LumiraDx-lotkalibreringsfil, der forsyner Instrument 
med de oplysninger, der er nødvendige for, at det kan behandle analysen. 
Lotkalibreringsfilen installeres ved at holde RFID-mærket i Testkortæsken ind imod 
RFID-læseren i Instrument.

Kvalitetssikring 

LumiraDx Instrument garanterer kvaliteten af testresultater på følgende måde:

• Automatiske kontroller af korrekt funktion af Instrument ved opstart og 
under drift.

• Dette inkluderer drift af elektriske komponenter og varmer, tjek af 
batteristand, mekaniske aktuatorer og sensorer samt ydeevnen af 
det optiske system. 

• Monitorering af Testkortenes og kontrollernes ydeevne, mens der køres 
analyser.

• Indbygget Kvalitetskontrol (IBK) analyse for nogle analyser (se 
indlægsseddel).

• Mulighed for at udføre Kvalitetskontrolanalyser med LumiraDx 
Kvalitetskontroller for at opfylde overensstemmelseskravene.
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1.5  Betingelser for opbevaring og drift

1.5.1 LumiraDx Testkort

Der henvises til den relevante indlægsseddel til LumiraDx Testkort for 
opbevarings- og driftsoplysninger. 

1.5.2 LumiraDx Instrument 

Instrument er en bærbar enhed, som kan anvendes i en række miljøer, f.eks. 
plejehjem, den primære sundhedspleje, på hospitaler, apoteker og laboratorier. 
Intrument er ikke en håndholdt enhed.

Instrument kan opbevares eller transporteres ved temperaturer mellem -10 °C og 
50 °C (14 °F og 122 °F).

For at starte Instrument og få adgang til resultathistorikken skal du betjene 
LumiraDx Instrument ved en temperatur på mellem 15 °C og 30 °C (59 °F 
og 86 °F), og ved en relativ fugtighed på mellem 10 % og 90 % (ikke-
kondenserende). Driftsbetingelser for specifikke analyser kan have strengere krav. 
Sørg for tid til, at Instrument kan akklimatisere sig til driftstemperaturerne, hvis det 
har været opbevaret i et koldt miljø.

Placer altid Instrument på et vandret, stabilt underlag ved opstart eller ved start 
af en analyse. Analyser skal udføres på et sted, hvor lufthullerne på Instrument-
bagsiden ikke bliver blokeret, dvs. på et bord væk fra bløde underlag. Instrument 
viser en fejlmeddelelse, hvis disse driftstilstande ikke er opfyldt.

Instrument må ikke placeres i direkte sollys, da dette kan påvirke den korrekte 
funktion af Instrument.

Der henvises til kapitlet ”Instrument-specifikationer” i denne Platform-
brugervejledning for yderligere oplysninger om driftstilstande og udførlige 
specifikationer.
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1.6  Advarsler
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Indsætning af Testkort

• Testkortets prøveplaceringsområde må IKKE berøres.

• Testkortet må IKKE bøjes eller foldes.

• Testkortets kontakter må IKKE berøres.

• Placer IKKE prøven, før du bliver bedt om at gøre det.

Udførelse af en patientanalyse

• Anvend rene handsker til hver patientanalyse. 

• Placer Instrument på et vandret, stabilt underlag før start af en analyse.

• Placer prøven EFTER at du har indsat Testkortet og fået Instrument-
meddelelsen.

• Placer IKKE mere end én prøvedråbe.

• Luk Instrument-lågen efter placering af prøven og Instrument-meddelelsen.

• Berør IKKE Testkortet, før analysen er udført, og resultatet vises.

• Åben IKKE lågen eller bevæg Instrument under analysen, da dette vil 
føre til en fejl, og oplysningerne vil ikke blive gemt. 

• Kassér alle Testkort brugt til patientanalyse på sikker vis i 
overensstemmelse med lokale krav og procedurer.

• Overhold betingelserne til håndtering af analyser som angivet på 
indlægssedlen til LumiraDx Testkortene.

• Følg oplysningerne vedrørende korrekt håndtering af testkort, som du 
finder på indlægssedlen til LumiraDx Testkortene.



Udførelse af en Kvalitetskontrolanalyse

• Placer Instrument på et vandret, stabilt underlag før start af en analyse.

• Anvend kun LumiraDx Kvalitetskontroller.

• Placer Kvalitetskontrolopløsning EFTER at du har indsat Testkortet og fået 
Instrument-meddelelsen.

• Placer IKKE mere end én dråbe Kvalitetskontrolopløsning.

• Luk Instrument-lågen efter placering af Kvalitetskontrolopløsningen og 
Instrument-meddelelsen.

• Berør IKKE Testkortet, før analysen er udført, og resultatet vises.

• Åben IKKE lågen eller bevæg Instrument under analysen, da dette vil 
føre til en fejl, og oplysningerne vil ikke blive gemt. 

• Kassér alle Testkort brugt til Kvalitetskontrolanalyser på sikker vis i 
overensstemmelse med lokale krav og procedurer.

• Overhold betingelserne til håndtering af analyser som angivet på 
indlægssedlen til LumiraDx Testkortene.

• Følg oplysningerne vedrørende korrekt håndtering af testkort, som du 
finder på indlægssedlen til LumiraDx Testkortene.

Rengøring og desinfektion

• Forsøg IKKE at føre objekter eller rengøringsmaterialer ind i Testkort-
åbningen.

• Benyt altid handsker ved rengøring og desinfektion af Instrument.

• Anvend udelukkende LumiraDx-anbefalede rengørings- og 
desinfektionsmaterialer på Instrument-overfladerne.

• Brug kun en klud eller vatpind, der er fugtig, ikke våd, til rengøringen. For 
megen væske kan beskadige Instrument.

• Brug altid vådservietter, der er godkendt af LumiraDx, til desinfektion af 
Instrument. Oplysninger om LumiraDx-godkendte vådservietter findes på 
lumiradx.com.

• Sprøjt eller hæld IKKE væske direkte på Instrument.

• Efter rengøring og desinfektion - og før du foretager en patientanalyse - 
skal du skifte handsker og vaske hænder.
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1.7  Forholdsregler

LumiraDx Instrument må kun anvendes som tiltænkt og i overensstemmelse med 
denne Platform-brugervejledning og advarslerne. Hvis Instrument anvendes på 
en anden måde end som specificeret i Platform-brugervejledningen, vil dette 
forringe udstyrets beskyttelsesforanstaltninger. LumiraDx Instrument (inklusive 
strømforsyningsenheden) er udviklet til brug ifølge producentens specifikationer. 
Du må ikke afvige fra producentens specifikationer under brugen.

Forebyggelse af elektrisk stød, brand og eksplosion

• Brug kun den strømforsyningsenhed, der følger med Instrument. Brug 
det korrekte stik, der gælder for dit land. Det er nødvendigt at have den 
korrekte strømforsyningsenhed og adapter af hensyn til sikkerheden og 
den elektroniske kompatibilitet af systemet. 

• Betjen altid Instrument på et rent, vandret og stabilt underlag. Instrument 
må ikke tabes. Sørg for, at luftstrømmen til lufthullerne på bagsiden af 
Instrument ikke kompromitteres. 

• Risiko for elektrisk stød. Hverken Instrument eller strømforsyningsenheden 
må betjenes, hvis de har været åbnet, er beskadigede eller er blevet 
udsat for fugt, kondensation eller regn. 

• For kraftig opvarmning kan medføre, at batteripakken antændes eller 
eksploderer.

16 - Indledning   

Bortskaffelse af Instrument

• Forsøg IKKE at genindsætte batteriet.



Elektromagnetisk kompatibilitet

• Instrument er udviklet og afprøvet i overensstemmelse med CISPR 11 
Klasse A. Instrumentet kan forårsage radiointerferens i beboelsesområder 
i hvilket fald du vil være nødt til at træffe foranstaltninger for at afhjælpe 
interferensen.

Elektromagnetisk interferens

• Anvend ikke Instrument i nærheden af kraftige elektromagnetiske felter, 
der kan forstyrre korrekt funktion af Instrument.

1.8  Hjælp og support

Oplysninger om anvendelsen af LumiraDx Instrument findes i denne 
Platform-brugervejledning. Information om Testkort og ydeevne af analyser 
findes på indlægssedlen til LumiraDx Testkortene og Kvalitetskontrolpakken. 
Information om LumiraDx Connect Manager og LumiraDx EHR Connect findes i 
brugervejledningen til LumiraDx Connect.

Disse dokumenter findes også på kc.lumiradx.com. 

Hvis skærmen viser en fejlmeddelelse, henvises du til kapitlet ”Fejlfinding” i denne 
Platform-brugervejledning. I tilfælde af spørgsmål, der ikke besvares i LumiraDx-
brugervejledningerne eller på indlægssedlerne, kontaktes kundeservice. 
For kontaktoplysninger henvises til kapitlet ”Kundeservice” i denne Platform-
brugervejledning.

Sikker bortskaffelse

• Følg retningslinjerne for korrekt infektionskontrol ved håndtering af alle 
prøver og relaterede artikler. Alt kontamineret affald skal bortskaffes 
korrekt iht. lokale bestemmelser. 

• LumiraDx Instrument og komponenter skal behandles som potentielt 
miljøfarligt affald. Dekontaminering (dvs. en kombination af 
behandlinger, der inkluderer rengøring, desinfektion og/sterilisation) er 
påkrævet før genanvendelse eller bortskaffelse.

• Bortskaf systemet eller dets komponenter iht. gældende lokale 
bestemmelser.
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2.1  Udpakning

Pakken med LumiraDx Instrument indeholder følgende:

1. LumiraDx Instrument

2. LumiraDx-strømforsyningsenhed

3. Platform-brugervejledning 

4. Hurtig referencevejledning til Platform (inklusive adgangskoder til separat 
anvendelse)

Undersøg Instrument og emballage for tegn på skader inden brug. Rapportér 
eventuelle skader til kundeservice. For kontaktoplysninger henvises til kapitlet 
”Kundeservice” i denne Platform-brugervejledning.

2.2  Sådan tændes og slukkes Instrument

Instrument skal oplades helt inden første brug. Det tager ca. 2 timer for batteriet 
at lade helt op ved brug af den vedlagte strømforsyningsenhed.

Placer Instrument på et vandret og stabilt underlag. Tænd kort for Instrument 
ved at trykke på afbryderen bag på Instrument. Du vil høre Instrument starte, og 
skærmen vil være tom i nogle sekunder. Indtast bruger-id og/eller adgangskode, 
når du bliver bedt om det.

Berøringsskærmen blænder ned efter 2 minutter uden aktivitet. Tryk på 
berøringsskærmen for at genoprette lysstyrken på berøringsskærmen.

Du slukker for Instrument efter brug ved at trykke på afbryderen på bagsiden 
af Instrument i 2 sekunder. Tryk dernæst på skærmmeddelelsen for at bekræfte 
nedlukningen. Instrument skal lukkes ned i forbindelse med transport, og når det 
ikke er i brug.

2.3  Instrument-selvkontrol

Instrument foretager en selvkontrol under opstarten. Sørg for, at Instrument hviler 
på en plan, stabil flade under denne proces. Hvis Instrument-lågen er åben, 
vil Instrument bede dig om at lukke lågen, inden selvkontrollen starter. Hvis 
der isættes et Testkort på dette tidspunkt, vil Instrument bede dig om at fjerne 
Testkortet og lukke lågen. Selvkontrollen fortsætter først, når lågen er lukket.

2  Kom godt i gang
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2.4  Bruger-id

To typer identifikation anvendes med Instrument:

Almindelig bruger

Gør det muligt for almindelige brugere at anvende Instrument til patient- og 
Kvalitetskontrolanalyser, vise resultathistorik og justere foretrukne indstillinger  for 
bl.a. lysstyrke og lyd.

Administrator

Administratoren har yderligere rettigheder over Instrument-indstillingerne, 
herunder vedrørende sprog, tid og dato, og om Instrumentet betjenes i 
selvstændig tilstand. Hvis Instrumentet styres i en tilsluttet tilstand, vil disse 
indstillinger blive downloaded fra Connect Manager.

2.5  Driftstilstand og første opsætning

Sproget og aktuel dato og tid skal indstilles af administratoren inden den første 
patientanalyse. Andre lyd- og skærmindstillinger kan foretages af alle andre 
brugere. 

Indstillinger overføres automatisk til Instrument, hvis LumiraDx Connect Manager 
er tilsluttet. Der henvises til kapitlet ”Betjening af Instrument” i denne Platform-
brugervejledning for yderligere oplysninger om den første opsætning.
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Berøringsskærm

RFID-læser

 

Låge

Instrument anvendes sammen med LumiraDx familien af Testkort til in vitro 
kvantificering af forskellige analytter i en række biologiske prøver.

2.6  LumiraDx Instrument

Testkort-
åbning
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Strømforbindelse

USB-port x 2

Afbryder



2.7  Strømforsyning

LumiraDx Instrument er udstyret med et opladeligt permanent batteri. Hvis 
batteriet er meget lavt, beder Instrument dig om at koble strømforsyningsenheden 
til. Det tager ca. 2 timer for batteriet at lade helt op. Instrument kan betjenes, mens 
batteriet lader op.

Strømforsynings-
enhed

Stik
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Under drift viser Instrument-berøringsskærmen konstant batteriniveauet, og en 
alarmmeddelelse vises, hvis batteriet er lavt. Hvis Instrument kører på batteri, lukker det 
automatisk ned efter 55 minutter, medmindre der trykkes på berøringsskærmen. Når 
Instrument lukker ned, forbliver alle resultatregistreringer i Instrument-hukommelsen, og 
alle eventuelle Instrument-indstillinger bevares. 

Der henvises til kapitlet ”Instrument-specifikationer” i denne Platform-brugervejledning 
for yderligere oplysninger om driftstilstande og udførlige specifikationer.



RFID-læser

Find  -symbolet på Instrument.

Installation

Berør  -symbolet på 
Testkort-æskens bagside for 
at starte installationen.

2.8  Installation af LumiraDx-lotkalibreringsfilen

LumiraDx-lotkalibreringsfiler er nødvendige for at give Instrument de oplysninger, 
der kræves, for at der kan udføres diagnostiske analyser. Hvert fremstillet lot 
testkort har en unik lotkalibreringsfil. Denne fil indeholder oplysninger om 
analysemetode, lotnummer, kalibreringsdata og udløbsdato. 

Installationen af lotkalibreringsfilen sker manuelt. Find RFID-læseren ved at søge 
efter  -symbolet på siden af Instrument. Du installerer en ny lotkalibreringsfil 
ved at lade Testkortæskens bagside berøre  -symbolet. Når lotkalibreringsfilen 
er installeret, afgiver Instrument en lyd, og en bekræftelsesmeddelelse vises. 

Instrument beder dig om at installere lotkalibreringsfilen, når du indsætter et nyt 
lot Testkort. Når filen er installeret, har Instrument alle de oplysninger, det har brug 
for, for at behandle analysen - og alle senere analyser fra samme lot Testkort.
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Bekræftelse

Instrument udsender en lyd, og en 
bekræftelsesmeddelelse vises. 
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EHR Connected

Integrerer med den elektroniske patientjournal med 
henblik på overførsel af patientens analyseresultater. 

Viser patientresultater i dit LIS- eller HIS-system.

Separat

Kører patient- og 
kvalitetskontrolanalyser. 

Lagrer analyseresultater foruden 
tid, dato og patient-id.

Managed

Konfigurerer enkelte eller flere 
Instrument enheder. 

Opret arbejdsgrupper og 
legitimationsoplysninger til 
brugerlogin.

Styrer funktioner for 
overensstemmelse og 
forvaltning.

LumiraDx Connect 
Manager

LumiraDx Connect 
Manager 

Elektronisk 
patientjournal

LumiraDx Instrument
og LumiraDx Connect Hub 

eller LumiraDx Connect App 

LumiraDx Instrument

2.9 Yderligere funktioner og driftstilstande 

LumiraDx Instrument kan anvendes i separat tilstand eller i to forskellige tilsluttede 
tilstande: ”Managed” og ”EHR Connected” (hvilket betyder, at enheden er 
koblet til organisationens elektroniske patientjournal). Der henvises til LumiraDx 
Connect-brugervejledningen for yderligere oplysninger.

LumiraDx Instrument 
og LumiraDx Connect Hub 

eller LumiraDx Connect App 



INRINR

3  Forberedelse til analyser

Alle prøver er potentielt smittefarlige og er i stand til at overføre patogener 
mellem patienter og sundhedspersonale.

3.1 Håndtering af Testkort

Når du er klar til at foretage en analyse, skal du vælge et Testkort og kontrollere 
dets udløbsdato. Testkortene skal kasseres, hvis udløbsdatoen er overskredet. Hvis 
udløbsdatoen ikke er overskredet, åbnes æsken med Testkort og et Testkort tages ud. 
Fjern det fra folieposen fra enden med de små trekanter. Der henvises til indlægssedlen 
til LumiraDx Testkortene for yderligere oplysninger om håndtering og stabilitet.

3.2  Indsætning og fjernelse af Testkort

Tag fat i Testkortet i den blå ende og med mærket opad. 

Indret den sorte linje på Testkortet med den sorte linje på Instrument. Indsæt Testkortet 
forsigtigt og så langt det kan komme ind. Instrument enheden afgiver en lyd, når den 
registrerer Testkortet, hvis lyden er sat til i Instrument-indstillingerne (se afsnit 4.5).

Du tager Testkortet ud ved at trække forsigtigt i den blå ende og trække kortet lige ud.

Testkortets prøveplaceringsområde må IKKE berøres.

Testkortet må IKKE bøjes eller foldes.

Testkortets kontakter må IKKE berøres.

IN
R

INR
INR
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Testkortets kontakter

Indretningslinje

Indret den sorte linje på Testkortet 
med den sorte linje på Instrument.

Testtype 

 
Område til placering af prøven

Placer prøve eller 
Kvalitetskontrolopløsning EFTER at 
du har indsat Testkortet.
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Obs! Testkortet kan se anderledes ud.



3.3  Prøvetagning og placering af kapillærblod

Når du tager enhver type prøve, skal du følge institutionens generelle forholdsregler 
og retningslinjer for blodprøvetagning. Der henvises til indlægssedlen til Testkortene for 
oplysninger om prøvetyper og prøvetagning. Prøver kan placeres direkte fra et prik i 
fingeren, eller du kan anvende et overførselsrør.

Detaljer om anbefalede overførselsrør fra LumiraDx fås på lumiradx.com. Du finder 
instruktionsvideoer til placering af prøven på kc.lumiradx.com.

Sådan tager man en kapillærblodprøve 
med fingerprikker

Brug lancetten tæt ved fingerspidsen, på 
den side af fingeren, der vender nedad. 

Inden du prikker fingeren, skal du bede 
patienten om at vaske hænder i varmt 
vand og tørre dem godt. Det er god 
praksis, da det fjerner eventuelt snavs 
og øger blodomløbet i fingeren. Bed 
patienten om at holde armen lige 
ned langs siden, eller masser fingeren 
fra roden mod spidsen for at øge 
blodomløbet, så der kan presses en 
tilstrækkelig stor, hængende bloddråbe 
frem. 

Placering af bloddråben på Testkortet

Lad den hængende bloddråbe berøre 
midten af prøveplaceringsområdet på 
Testkortet. 

Sørg for, at prøven placeres i midten og 
udfylder prøveplaceringsområdet helt 
med én hel dråbe.

Sørg for, at fingeren ikke berører Testkortet 
og smører prøven ud.

Når prøven registreres, afgiver 
Instrument en lyd, og der vises en 
bekræftelsesmeddelelse.
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Indsamling af en kapillærblodprøve 
med et overførselsrør

Hvis du anvender et overførselsrør 
til prøvetagningen, skal du følge 
trinnene ovenfor for at øge 
blodgennemstrømningen til den 
pågældende finger og bruge en lancet 
til at danne en bloddråbe for enden af 
fingeren. 

Hold overførselsrøret vandret, når du lader 
spidsen berøre blodprøven. Den kapillære 
virkning trækker automatisk prøven ind i 
røret.

• Klem IKKE på bolden på 
overførselsrøret før og under 
prøvetagningen.

• Lad IKKE overførselsrøret berøre 
fingeren. 

• Sørg for, at overførselsrøret fyldes 
op til den sorte streg eller til enden 
af prøvetagningsrøret, afhængigt 
af hvilken type overførselsrør der 
anvendes.

• Hvis der observeres luftbobler, skal 
overførselsrøret kasseres, og du skal 
starte proceduren forfra. 

Brug spidsen af overførselsrøret til at 
berøre bloddråben. Klem ikke på bolden.

Brug spidsen af overførselsrøret til at 
berøre bloddråben. Prøven trækkes 

automatisk ind i røret vha. kapillærkraft.
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3.4  Placering af en prøve ved brug af andre prøvetyper

Der henvises til indlægssedlen til LumiraDx Testkort for oplysninger om tilgængelige 
prøvetyper pr. test og procedurer til overførsel af andre prøvetyper til Testkortets 
prøveplaceringsområde. Benyt den anbefalede overførselsprocedure til at 
dispensere en lille prøve bestående af en enkelt bloddråbe ned på det runde 
prøveplaceringsområde øverst på Testkortet.  

3.5  Placering af Kvalitetskontrolopløsning

Der henvises til indlægssedlen til LumiraDx Kvalitetskontrolpakken for oplysninger om 
analysering med LumiraDx Kvalitetskontroller.

Placer IKKE mere end én prøvedråbe. 

Berør IKKE Testkortet, før analysen er udført, og resultatet vises.

Placering af en blodprøve fra 
overførselsrøret til Testkortet

Hold det fyldte overførselsrør lodret over 
prøveplaceringsområdet, og klem bolden 
forsigtigt eller tryk stemplet ned for at 
bevæge prøven frem til overførselsrørets 
spids.

Lad bloddråben berøre 
prøveplaceringsområdet, uden at du 
letter trykket på bolden for at placere 
prøven.

Når prøven registreres, afgiver 
Instrument en lyd, og der vises en 
bekræftelsesmeddelelse.

Kasser lancetten på korrekt vis sammen 
med klinisk affald. Rens patientens finger 
med en ren serviet, og tryk let ind mod 
prikket. 

Hvis det er nødvendigt med en ny test, 
skal du bruge et nyt Testkort og lancet og 
en anden finger.

Hold overførselsrøret lodret, og klem 
bolden forsigtigt for at placere 

bloddråben i prøveplaceringsområdet.

Hold overførselsrøret lodret, og klem 
forsigtigt stemplet ned for at placere 

bloddråben i prøveplaceringsområdet.



Patientanalyse

Udfører en 
patientanalyse.

Resultathistorik

Viser tidligere 
analyseresultater.

Indstillinger

Præferencer og 
administratorindstillinger.

Kvalitetskontrol

Udfører 
Kvalitetskontrolanalyser.

Log ud

Logger dig ud af 
Instrumentet.

4  Betjening af Instrument 

4.1  Startskærm

LumiraDx Instrument kan anvendes i tre forskellige tilstande: Separat, Managed eller EHR 
Connected.

Dette kapitel beskriver den første opsætning, foretrukne indstillinger, udførelse af patient- 
og Kvalitetskontrolanalyser og visning af resultathistorikken. Yderligere funktioner for 
tilsluttede Instrument enheder beskrives også.

Obs!

• Instruktionerne er ledsaget af eksempler på forskellige skærmbilleder. Nogle 
skærme kan se anderledes ud, afhængigt af analysen eller driftstilstanden. Alle 
skærme, analysenavne og resultater, der er vist i denne Platform-brugervejledning, 
er kun eksempler.

• Du kan kun høre lyde på LumiraDx Instrument, hvis der er tændt for lyd. Denne 
Platform-brugervejledning antager, at lydene er slået til.
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4.2  Menuen Indstillinger

Menuen Indstillinger for almindelige brugere

Alle brugere kan indstille de ønskede visnings- 
og lydindstillinger på menuen Indstillinger. Der 
henvises til kapitlet ”Betjening af Instrument” 
i denne Platform-brugervejledning for 
anvisninger.

Menuen Indstillinger for administratorer 

Administratoren kan indstille dato og tid. Der 
henvises til kapitlet ”Betjening af Instrument” 
i denne Platform-brugervejledning for 
anvisninger.

Skærmen Om viser oplysninger om software- 
og hardwareversioner til Instrument samt 
serienummeret. For tilsluttede Instrumenter vil 
skærmen også vise Organisations-, Instrument- 
og Arbejdsgruppenavn.

Fabriksindstillingen kan bruges til at slette alle 
aktuelt lagrede data i Instrument, inklusive 
resultathistorik og indstillinger.

30 - Betjening af Instrument 



4.3  Første opsætning af 
Instrument i Separat tilstand 

For Instrument i Separat tilstand skal sprog og 
aktuel dato og tid indstilles af administratoren 
inden udførelse af en patientanalyse. Andre 
lyd- og skærmindstillinger kan foretages af alle 
andre brugere. 

Adgangskoder for administratoren og 
almindelige brugere til Separat tilstand 
findes på en side til at rive ud i den hurtige 
referencevejledning til Platform.

1. Opstart

Tænd for Instrument ved at trykke på afbryderen 
bag på Instrument. Du vil høre Instrument 
starte, og skærmen vil være tom og sort i nogle 
sekunder, inden det starter op. Hvis skærmen er 
nedblændet, trykker du på berøringsskærmen 
for at aktivere Instrument.

2. Indtast adgangskoden

Tryk på adgangskodefeltet for at vise tastaturet. 

Indtast adgangskoden (den udleverede 
administratoradgangskode), og tryk på ”Login” 
for at udføre login-processen.

Obs! Adgangskoder for administratoren 
findes på en side til at rive ud i den hurtige 
referencevejledning til Platform.
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4. Indstilling af dato og tid

Fortsæt til ”Indstillinger”, og tryk på ”Dato og tid”.

Tryk på datofeltet, og brug rullelisten til at finde 
den aktuelle dato. Tryk på ”Enter”.

Tryk på tidsfeltet, og brug rullelisten til at indstille 
det aktuelle klokkeslæt. Tryk på ”Enter”.

Tryk på ”Færdig” og kontrollér, at datoen og 
tiden er korrekt. Tryk på ”Bekræft” for at gemme 
indstillingen. 

Vend tilbage til startskærmen, og tryk på 
”Log ud”.

3. Indstilling af sprog

Som standard er sproget sat til engelsk. Hvis du 
vil indstille et andet sprog, skal du fortsætte til 
”Indstillinger” og trykke på ”Sprog”. 

Vælg det sprog fra listen, som skal anvendes til 
teksten på skærmen. Det aktuelt valgte sprog 
afkrydses. 

Tryk på ”Færdig” for at gemme valget, og vend 
tilbage til menuen Indstillinger. 
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4.4  Første opsætning af tilsluttet Instrument 

Opsætningen af et tilsluttet system skal foretages af administratoren vha. Connect 
Manager. Der henvises til LumiraDx Connect-brugervejledningen for yderligere 
oplysninger.

Tænd for Instrument ved at trykke på afbryderen bag på Instrument. Du vil høre 
Instrument starte, og skærmen vil være tom i nogle sekunder, inden det starter op. Følg 
trinnene til første opsætning til Separat tilstand for at indstille sproget.
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Hvis du vil overføre andre Instrument-indstillinger, 
skal du sikre dig, at Instrument er inden for 
området af en LumiraDx Connect Hub eller en 
enhed, der kører LumiraDx Connect App (inden 
for en afstand af ca. 10 meter). Hvis  ses øverst 
på skærmen, er Instrument koblet til Connect 
Manager og Instrument-indstillingerne overføres 
og installeres automatisk. 

Tids-, dato- og sprogindstillingerne sættes 
automatisk, hvis Instrument er inden for 
rækkevidden af en LumiraDx Connect Hub, 
og disse indstillinger vil være nedtonet i 
indstillingsmenuen.



Overførslen af indstillinger ved første opsætning tager op til 4 minutter.

En  vises øverst på skærmen for et EHR-tilsluttet Instrument. Dette integrerer LumiraDx 
Instrument med den eksisterende Electronic Health Record til overførsel af patientens 
testresultater. Patientens testresultater kan derpå vises med et LIS- eller HIS-system. 

Instrument-statuslinjen 
viser , når Instrument 
er koblet til Connect 
Manager

Instrument-statuslinjen 
viser , når Instrument 
er koblet til Electronic 
Health Record
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4.5  Visnings- og 
lydindstillinger 

Lyde

På menuen Lyd kan tastaturklik og lydalarmer 
slås til eller fra.

Fortsæt til ”Indstillinger”, og tryk på ”Lyd”. Slå lyd 
til eller fra, eller indstil lydstyrken ved hjælp af 
glideknappen.

Tryk på ”Færdig” for at gemme valget, og vend 
tilbage til menuen Indstillinger.

Alle brugere kan indstille de ønskede visnings- 
og lydindstillinger på menuen Indstillinger.

Visning

På menuen Visning indstiller du skærmens 
lysstyrke.

Fortsæt til ”Indstillinger” og tryk på ”Visning”. 
Brug glideknappen til at justere lysstyrken.

Tryk på ”Færdig” for at gemme valget, og vend 
tilbage til menuen Indstillinger.
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4.6  Udførelse af en patientanalyse

Denne Platform-brugermanual beskriver den grundlæggende patientanalysemetode 
til LumiraDx Instrument. Hvis der er forskelle i analysemetoden til en bestemt 
diagnostisk test, vil Instrument informere dig på hvert trin af processen. Der henvises 
til indlægssedlen til LumiraDx Testkort, inden du udfører en ny analyse, for specifik 
analyseinformation. 

Vigtige bemærkninger

Du kan få vist oplysninger under en patientanalyse, eller på testresultatskærmen, ved at 
trykke på  øverst på berøringsskærmen.

Hvis du vil annullere en patientanalyse, skal du trykke på ”Annuller” øverst på 
berøringsskærmen og følge Instrument-meddelelserne.

Gør ALTID følgende:

• Placer Instrument på et vandret, stabilt underlag før start af en analyse.

• Placer prøven EFTER at du har indsat Testkortet og fået Instrument- 
meddelelsen.

• Overhold betingelserne til håndtering af analyser som angivet på 
indlægssedlen til LumiraDx Testkortene.

• Følg oplysningerne vedrørende korrekt håndtering af testkort, som du 
finder på indlægssedlen til LumiraDx Testkortene.

36 - Betjening af Instrument 



1. Start og login

Tænd for Instrument ved at trykke på afbryderen 
bag på Instrument. Du vil høre Instrument 
starte, og skærmen vil være tom og sort i nogle 
sekunder, inden det starter op. Hvis skærmen er 
nedblændet, trykker du på berøringsskærmen 
for at aktivere enheden.

Hvis du anvender et separat Instrument 
kun med et adgangskodefelt, trykker du på 
adgangskodefeltet for at vise tastaturet. 

Indtast adgangskoden, og tryk på ”Login” for at 
fuldføre login processen.

Hvis du anvender et tilsluttet Instrument, trykker 
du på bruger-id-feltet for at benytte tastaturet 
til at indtaste bruger-id’et. Du kan også 
scanne bruger-id’et ved hjælp af Barcode 
Scanner. Der henvises til kapitlet ”Hjælpeudstyr” 
i denne Platform-brugervejledning for 
scanneanvisninger.

Tryk på adgangskodefeltet for at vise tastaturet.

Indtast adgangskoden, og tryk på ”Login” for at 
fuldføre login-processen.
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2. Kontrollér dato og tid

Kontrollér, at datoen og tiden er korrekte. Hvis 
ikke, skal den aktuelle dato og klokkeslættet 
indstilles af administratoren. Der henvises til 
afsnittet ”Første opsætning” i dette kapitel for 
yderligere oplysninger.

3. Tryk på Patientanalyse

Tryk på knappen ”Patientanalyse” på 
startskærmen.

4. Indtast patientoplysninger

Tryk på et vilkårligt felt for at anvende tastaturet 
til indtastning af patientdetaljer, eller scan 
patient-id’et med Barcode Scanner. Der 
henvises til kapitlet ”Hjælpeudstyr” i denne 
Platform-brugervejledning for scanning 
anvisninger.

Brug ”Enter” på tastaturet til at gå fra felt til felt, 
eller tryk på et felt for at tilføje flere detaljer.

Udfyld feltet med alle tilgængelige 
patientdetaljer, og tryk derefter på ”Næste” for 
at fortsætte.

Obs! Tryk på ”Næste”, hvis ingen patientdetaljer 
er tilgængelige.
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5. Anvendelse af Instrument i EHR-forbundet 
tilstand

Hvis Instrument har en aktiv forbindelse til 
EHR, kan patient-id’et scannes med Barcode 
Scanner, eller man kan søge efter patienten i HIS 
eller LIS ved at indtaste patientoplysninger og 
derefter trykke på ”Søg”

Bemærk: Tryk på ”Søg” uden at tilføje yderligere 
oplysninger, hvis der ikke er tilgængelige 
patientoplysninger. For at søge efter en patient 
skal hele patient-id’et eller efternavnet indtastes.

Patientsøgning til EHR Connect

Hvis der kun er en patient, der svarer til de 
indtastede oplysninger, viser Instrument 
skærmen ”Bekræft patientoplysninger”. Hvis 
der er mellem 2 og 5 patienter, der svarer til de 
indtastede søgeoplysninger, vises listen over 
søgeresultaterne. Vælg den korrekte patient på 
søgelisten. 

Bemærk: Tryk på ”Spring over” for at fortsætte 
uden at vælge en af de tilgængelige patienter 
på søgelisten.

Betjening af Instrument - 39



Ingen patientmatch

Ved tidsudløb af søgningen, eller hvis der 
ikke findes nogen søgeresultater, eller der 
findes søgeresultater for mere end 5 patienter, 
vises en meddelelse. Tryk på ”Fortsæt” for at 
fortsætte med analysen uden at bekræfte 
patientoplysningerne, eller tryk på ”Annuller” for 
at gå tilbage og prøve en ny søgning.

6. Bekræft patientoplysninger

Kontrollér, at patientdetaljerne er korrekte, 
og tryk på ”Bekræft” for at fortsætte.
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7. Åben lågen og indsæt Testkort

Instrument-skærmen beder dig om at åbne 
lågen og indsætte et Testkort.  

Tag et Testkort ud af emballagen, og hold det 
med siden med den blå ende vendt opad. 

Indret den sorte linje på Testkortet med den 
sorte linje på Instrument. Indsæt Testkortet 
forsigtigt og så langt det kan komme ind. 

Instrument afgiver en lyd, når Testkortet 
registreres. 

Testkortets prøveplaceringsområde 
må IKKE berøres.

Testkortets kontakter må IKKE berøres.

Placer IKKE prøven, før du bliver bedt 
om at gøre det.

8. Vælg prøvetype

Vælg den ønskede prøvetype fra den viste liste.

Prøvetypen er testtype afhængig (der henvises 
til indlægssedlen til LumiraDx Testkortene for 
yderligere oplysninger).

Obs! Instrument beder dig om at installere 
lotkalibreringsfilen, når du indsætter et nyt lot 
Testkort. 

Obs! Kapillærblod omfatter såvel fingerprikker- 
som overførselsrør metoden.
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9. Bekræft analyse og prøvetype

Kontroller, at test- og prøvetypen er korrekte, 
og tryk på ”Bekræft” for at fortsætte. 

Obs! En statuslinje angiver, om Instrument 
opvarmer Testkortet.

10. Placer prøven

Instrument skærmen giver dig besked, når 
prøven skal placeres.

Placer prøven direkte på det runde 
prøveplaceringsområde øverst på 
Testkortet. Prøven skal dække hele 
prøveplaceringsområdet. Der henvises til 
kapitlet ”Håndtering af Testkort” i denne 
Platform brugervejledning for anvisninger til 
prøveplacering.

Testkortet trækker prøven op i kraft af den 
kapillære virkning.

Obs! Vær opmærksom på nedtællingen til 
placering af prøven for at undgå analysefejl. 
Dette angives på skærmen med en 
nedtællingslinje, og Instrument afgiver en lyd, når 
der er 10 sekunder tilbage. Hvis prøven ikke er 
blevet placeret ved afslutningen af nedtællingen, 
viser Instrument en fejlmeddelelse.
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Når prøven registreres, afgiver Instrument en lyd, 
og der vises en bekræftelsesmeddelelse.

Placer IKKE mere end én prøvedråbe. 

Berør IKKE Testkortet, før analysen er 
udført, og resultatet vises.

11. Luk straks lågen for at fortsætte

Instrument viser en meddelelse om, at lågen 
skal lukkes. 

Obs! Nedtællingslinjen vises kun i nogle 
få sekunder. Det er vigtigt at lukke lågen 
hurtigt efter denne meddelelse for at undgå 
analysefejl. Hvis lågen ikke er lukket ved 
afslutningen af nedtællingen, afgiver Instrument 
en lyd, og en fejlmeddelelse vises.
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12. Analysen behandles

Analysen starter, og en statusindikator vises, 
mens analysen behandles.

Obs! Testtyperne har forskellige 
behandlingstider.

Åbn IKKE lågen, og bevæg ikke 
Instrument under analysen, da dette 
vil føre til en fejl, og analyseresultatet vil 
ikke blive gemt.
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13. Gennemse resultater

Når analysen er udført, vises resultatet på 
skærmen (et eksempel på et kvantitativt og et 
kvalitativt resultat kan ses her).

Resultater, der ligger over eller under 
analyseområdet, vises med rødt, og er angivet 
med symbolerne > (over) eller < (under).

Hvis der sluttes en LumiraDx Printer til 
Instrumentet, vil funktionen ”Udskriv” være 
tilgængelig. Tryk på ”Udskriv” for at udskrive 
analyseresultatet. 

Se resultatet igennem, og tryk på ”Afslut” eller 
på ”Kommentar” for at tilføje en kommentar, 
hvis det er nødvendigt. En kommentar kan højst 
være 50 tegn.

Hvis du vil afvise et analyseresultat, skal du 
fortsætte til ”Kommentar” og trykke på ”Afvis 
resultat”. Du skal tilføje en kommentar, hvis et 
analyseresultat blev afvist. 

Når den/de ønskede kommentar(er) er tastet 
ind, trykkes ”Færdig” for at vende tilbage til 
resultatskærmen.

Tryk på ”Afslut” for at gemme testresultatet i 
Resultathistorikken og afslutte testen. 

Bemærk: Hvis Instrument betjenes i forbundet 
tilstand, skal du trykke på ‘Udfør’ for at få 
resultatet og eventuelle kommentarer sendt til 
EHR.



4.7  Kvalitetskontrol 

LumiraDx Instrument er forsynet med en række integrerede QC-funktioner. Ud 
over disse funktioner kan LumiraDx Kvalitetskontroller (Kvalitetskontrolopløsninger) 
anvendes til at opfylde de nødvendige overensstemmelseskrav.

For at udføre QC-analyser med LumiraDx Kvalitetskontroller skal du bruge følgende:

• LumiraDx Instrument

• LumiraDx Testkort

• LumiraDx Kvalitetskontroller 

Forberedelse til en QC-test kræver, at de samme trin følges som ved udførelse 
af en patientanalyse. Den eneste forskel i analysemetoden er brugen af 
Kvalitetskontroller i stedet for patientprøver.

For Instruments, der styres i en tilsluttet tilstand, kan politikken for Kvalitetskontrol 
være sat til ‘Obligatorisk’ i indstillingerne for Connect Manager. Dette betyder, 
at brugere og administratorer ikke kan udføre en patientanalyse, når der skal 
udføres en Kvalitetskontrolanalyse for den pågældende analyse. Tidspunkter og 
hyppighed af obligatoriske Kvalitetskontrolanalyser kan konfigureres i Connect 
Manager.
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14. Fjern og kassér Testkortet

Instrument beder dig om at fjerne Testkortet.

Træk forsigtigt i den blå ende af Testkortet for at 
fjerne og kassere det.

Desinficer Instrument mellem patientanalyser. 
Der henvises til kapitlet ”Rengøring og 
desinfektion” i denne Platform brugervejledning 
for yderligere oplysninger. 

Luk Instrument-lågen.

Kassér alle Testkort brugt til 
patientanalyse på sikker vis i 
overensstemmelse med lokale krav 
og procedurer.



4.8  Udførelse af en Kvalitetskontrolanalyse

Denne Platform-brugervejledning beskriver den grundlæggende analysemetode 
til Kvalitetskontrol for LumiraDx Platform. Hvis der er forskelle i analysemetoden til en 
bestemt QC-analyse, vil Instrument informere dig på hvert trin af processen. Der henvises 
til indlægssedlen til LumiraDx Testkort, inden du udfører en ny QC-analyse, for specifik 
information.

Vigtige bemærkninger

Gør ALTID følgende:

• Anvend rene handsker før udførelse af en QC-test. 

• Placer Instrument på et vandret, stabilt underlag før start af en analyse.

• Anvend kun LumiraDx Kvalitetskontroller.

• Påfør Kvalitetskontrol EFTER at du har indsat Testkortet og fået Instrument 
meddelelsen.

• Overhold betingelserne til håndtering af analyser som angivet på 
indlægssedlen til LumiraDx Testkortene.

• Følg oplysningerne vedrørende korrekt håndtering af testkort, som du 
finder på indlægssedlen til LumiraDx Testkortene.

Du kan få vist analyseoplysninger under en QC-test, eller på testresultatskærmen, ved at 
trykke på  øverst på berøringsskærmen.

Hvis du vil annullere en QC-test, skal du trykke på ”Annuller” øverst på berøringsskærmen 
og følge Instrument-meddelelserne.
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Der henvises til indlægssedlen til LumiraDx Kvalitetskontrolpakken for 
oplysninger om LumiraDx Kvalitetskontroller.



1. Start og login

2. Kontrollér dato og tid

Kontrollér, at datoen og tiden er korrekte. Hvis 
ikke, skal den aktuelle dato og klokkeslættet 
indstilles af administratoren. (Der henvises til 
afsnittet ”Første opsætning” i dette kapitel for 
yderligere oplysninger).

3. Klargør Kvalitetskontrolopløsningen

Klargør Kvalitetskontrolopløsningen i 
henhold til indlægssedlen til LumiraDx 
Kvalitetskontrolpakken.

4. Tryk på Kvalitetskontrol

Tryk på knappen ”Kvalitetskontrol” på 
startskærmen. 

5. Vælg en Kvalitetskontrolanalyse

Tryk på ”Kvalitetskontrolanalyse” på menuen 
Kvalitetskontrol.

48 - Betjening af Instrument 



6. Åben lågen og indsæt Testkort

Instrument-skærmen beder dig om at åbne 
lågen og indsætte et Testkort. 

Tag et Testkort ud af emballagen, og hold det 
med siden med den blå ende vendt opad. 

Indret den sorte linje på Testkortet med den 
sorte linje på Instrument. Indsæt Testkortet 
forsigtigt og så langt det kan komme ind. 

Instrument afgiver en lyd, når Testkortet 
registreres. 

7. Bekræft analysetype

Kontroller, at analysetypen er korrekt, og tryk på 
”Bekræft” for at fortsætte. 

Obs! Instrument beder dig om at installere 
lotkalibreringsfilen, når du indsætter et nyt lot 
Testkort. 

Testkortets prøveplaceringsområde 
må IKKE berøres.

Testkortets kontakter må IKKE berøres.

Påfør IKKE Kvalitetskontrol, før du bliver 
bedt om det.
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8. Vælg Kvalitetskontrolniveauet

Vælg det ønskede Kvalitetskontrolniveau fra den 
viste liste.

Der henvises til indlægssedlen til LumiraDx 
Kvalitetskontrolpakken for yderligere oplysninger.

Obs! Instrument giver dig besked, når du 
skal placere Kvalitetskontrolopløsningen på 
Testkortet.

9. Indtast Kvalitetskontrollens lotnummer

Tryk på indlæsningsfeltet for at bruge tastaturet 
til at indtaste det 16-cifrede lotnummer for 
Kvalitetskontrollen, og tryk på ‘Næste’ for at 
fortsætte.

Alternativt kan stregkoden på Kvalitetskontrollen 
scannes med Barcode Scanner. Der henvises 
til kapitlet “Hjælpeudstyr” i denne Platform-
brugervejledning for scanningsanvisninger.

Bemærk: Hvis der indtastes en stregkode for 
et QC-niveau eller en analyse, der er forskellig 
fra det/den, der blev valgt på den foregående 
skærm, vises en fejlmeddelelse
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10. Placer Kvalitetskontrolopløsningen

Instrument giver dig besked, når du skal påføre 
Kvalitetskontrolprøven.

Påfør Kvalitetskontrolprøven direkte på 
det runde prøveplaceringsområde øverst 
på Testkortet. Opløsningen skal dække 
hele prøveplaceringsområdet. Der 
henvises til indlægssedlen til LumiraDx 
Kvalitetskontrolpakken for yderligere oplysninger 
om analysering med LumiraDx Kvalitetskontroller.

Bemærk: Vær opmærksom på nedtællingen 
til placering af prøven for at undgå analysefejl. 
Skærmen viser en nedtællingslinje. Hvis prøven 
ikke er blevet placeret ved afslutningen af 
nedtællingen, vil Instrument afgive en lyd og 
vise en fejlmeddelelse.

Når Kvalitetskontrolprøven registreres, 
afgiver Instrument en lyd, og der vises en 
bekræftelsesmeddelelse.

Påfør IKKE mere end én dråbe 
Kvalitetskontrol.

Berør IKKE Testkortet, før analysen er 
udført, og resultatet vises.
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11. Luk straks lågen for at fortsætte

Instrument viser en meddelelse for at angive, at 
lågen skal lukkes.

Analysen starter, og en statusindikator vises, 
mens analysen behandles. 

Obs! Vær opmærksom på nedtællingen til 
lukning af lågen for at undgå fejl. Dette angives 
med en nedtællingslinje i nogle få sekunder. 
Hvis lågen ikke er lukket ved afslutningen af 
nedtællingen, afgiver Instrument en lyd, og en 
fejlmeddelelse vises.

12. Kvalitetskontrolanalysen behandles

Kvalitetskontrolanalysen starter, og en 
statusindikator vises, mens analysen behandles.

Obs! Testtyperne har forskellige 
behandlingstider. 

Under analysen må lågen IKKE åbnes 
og Instrument ikke bevæges, da dette 
vil føre til en fejl, og analyseresultatet 
vil ikke blive gemt.
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13. Gennemse QC-resultatet

Når QC-analysen er færdig, vises resultatet og 
det acceptable resultatinterval på skærmen, og 
det angives, om QC-analysen er vellykket eller 
mislykkedes. Et eksempel på et testresultat er vist 
her.

Se resultatet igennem, og tryk på ”Afslut” eller 
på ”Kommentar” for at tilføje en kommentar, 
hvis det er nødvendigt. En kommentar kan højst 
være 50 tegn. 

Når den/de ønskede kommentar(er) er tastet 
ind, trykkes ”Færdig” for at vende tilbage til 
resultatskærmen.

Tryk på ”Afslut” for at gemme testresultatet i 
Resultathistorikken og afslutte testen.

14. Fjern og kassér Testkortet

Instrument beder dig om at fjerne Testkortet.

Træk forsigtigt i den blå ende af Testkortet for at 
fjerne og kassere det.

Luk Instrument-lågen.

Det resultatinterval, der er acceptabelt 
for hvert QC-niveau, er også beskrevet 
på indlægssedlen vedrørende 
LumiraDx Kvalitetskontrolintervaller i 
æsken med Testkort.

Kassér alle Testkort brugt til 
Kvalitetskontrolanalyser på sikker vis 
i overensstemmelse med lokale krav 
og procedurer.
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15. Udfør de resterende QC-niveauer 

Det kan være nødvendigt at udføre flere  
QC-niveauer, afhængigt af den pågældende 
testtype. 

Der henvises til indlægssedlen til LumiraDx 
Kvalitetskontrolpakken for yderligere oplysninger 
om QC-niveauer.

Gentag trinnene beskrevet i afsnittet ”Udførelse 
af en Kvalitetskontrolanalyse” for at analysere 
andre QC-niveauer.

16. Obligatorisk Kvalitetskontrolpolitik

For tilsluttede Instrumenter med 
Kvalitetskontrolpolitikken sat til ”obligatorisk” 
vil der være et ekstra menupunkt, 
”Kvalitetskontrolstatus”.
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Status af Kvalitetskontrolanalyser sorteres efter 
”Tidligere analyser”, hvilket vil sige Testkort lot, 
for hvilke der for nylig er udført patientanalyser 
eller Kvalitetskontrolanalyser. ”Andre analyser” 
er Testkort lot, der ikke har fået udført en 
patientanalyse eller en QC-analyse i mere end 
90 dage.

Bemærk: QC-status kan også filtreres efter 
analysetype.

Skærmen til valg af Kvalitetskontrolniveau vil 
også vise status for hvert QC-niveau såvel som 
datoen for eventuelle nyligt udførte QC-analyser.

Når QC-analyseniveauet er afsluttet, vender 
Instrumentet tilbage til siden til valg af QC-
niveau, indtil alle QC-niveauer er blevet afsluttet.
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Hvis en bruger forsøger at udføre en 
patientanalyse ved hjælp af et lot, 
som skal have foretaget obligatorisk 
Kvalitetskontrolanalyse, viser Instrument en 
varselsmeddelelse og beder brugeren om at 
udføre en Kvalitetskontrolanalyse.
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4.9  Resultathistorik

LumiraDx Instrument kan gemme 1000 
patient- eller QC-testresultater, sammen med 
tidspunkter, datoer og kommentarer for disse. 
Hvis Instrument-hukommelsen er fuld, slettes det 
ældste resultat automatisk.

1. Start og login

2. Tryk på Resultathistorik

Hvis du vil se Patient- og QC-testresultater, skal 
du trykke på ”Resultathistorik”.

3. Gennemse testresultater

Alle resultater er vist efter dato, med de 
seneste øverst. Testresultater kan filtreres vha. 
Patientanalyser, QC-tests, Afviste analyser eller 
Ugyldige analyser.

Analyseresultater angives som værende 
Ugyldige, hvis der opstår en systemfejl under 
analysebehandlingen. Der henvises til kapitlet 
”Fejlfinding” i denne Platform brugervejledning 
for oplysninger om fejl.

Rul gennem listen, og tryk på et element for at 
få vist det komplette testresultat.

Man kan søge efter et analyseresultat for en 
patient ved at indtaste patient-id, fornavn 
eller efternavn i søgefeltet på skærmen 
Patientanalyser, Afviste analyser eller Ugyldige 
analyser.

Bemærk: En søgning efter et delvist patient-id, 
fornavn eller efternavn vil kun fungere med 
starten af søgeordet.
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Resultater af patient- eller QC-analyser kan 
udskrives fra skærmen med oplysninger om 
analyseresultater ved at trykke på ”Udskriv”, når 
en LumiraDx Printer er sluttet til en USB-port på 
Instrument.

EHR-forbundne Instrumenter vil angive, om 
et analyseresultat er blevet sendt til den 
elektroniske sygejournal.

Et  symbol på startskærmen angiver, at et 
eller flere analyseresultater endnu ikke er blevet 
sendt til EHR.
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Listen over resultathistorik vil angive med ”sendt” 
og ”ikke sendt”, at et eller flere analyseresultater 
er blevet sendt til EHR.
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4.10  Indbygget Kvalitetskontrol

Udover de systemkontroller, som Instrument 
udfører under opstart og inden for 
analyseproceduren, kører nogle LumiraDx 
analyser også et indbygget kvalitetskontrolassay 
sammen med patientanalysen.

Når en analyse er fuldendt og IBK-analysen er 
godkendt, vises analyseresultatet som normalt. 
Hvis der trykkes på  på resultatskærmen 
i slutningen af analysen eller fra visningen 
Resultathistorik, vises yderligere detaljer om 
analysen, herunder ‘Kontrol: Gyldig’, som 
bekræfter at IBK er bestået.

Hvis IBK mislykkes, vises der en fejlmeddelelse, 
og der returneres ikke noget analyseresultat. 
Følg anvisningerne på skærmen for at 
bortskaffe Testkortet og starte en ny analyse. 
Hvis problemet fortsætter, bedes du kontakte 
kundeservice.
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En analyse der ikke består IBK vises i filteret 
‘Ugyldig’ i resultathistorikken.
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5  Rengøring og desinfektion 

Det er vigtigt at overholde din organisations retningslinjer for desinfektion. Herunder 
finder du procedurer til rengøring og desinfektion af Instrument. Undladelse af at følge 
disse procedurer kan medføre svigt af Instrument. 

Forskellen mellem rengøring og desinfektion:

Rengøring vil sige, at man fysisk fjerner snavs eller andet fremmedmateriale fra 
Instrument-overfladen.

Desinfektion vil sige, at man ad kemisk vej fjerner skadelige mikroorganismer 
(patogener) fra Instrument. 

Hvornår skal Instrument rengøres og desinficeres? 

Instrument skal rengøres og desinficeres, når der ses snavs på det. Instrumentet skal 
desinficeres efter hver brug på en patient, og når som helst du mener, at det kan være 
kontamineret med en patientprøve eller med Kvalitetskontrolopløsning.

Hvad skal rengøres og desinficeres?

De følgende dele på Instrument kan rengøres og/eller desinficeres:

• Arealet omkring åbningen til Testkortet

• Hele Instrument-huset

• Instrument-berøringsskærmen

• Alle overflader på Instrument-lågen

Forsøg IKKE at føre objekter eller rengøringsmaterialer ind i Testkort-åbningen.

Brug altid vådservietter, der er godkendt af LumiraDx, til desinfektion af 
Instrument. Oplysninger om LumiraDx-godkendte vådservietter findes på 
lumiradx.com.

Kom ikke i nærheden af USB-porte og stikkontakter.

Rengøring af Instrument-berøringsskærmen Rengør arealet omkring åbningen 
til Testkortet

62 - Rengøring og desinfektion



Rengøring

Benyt altid handsker ved rengøring af Instrument.

Aftør ydersiderne på Instrument med en blød klud, der er fugtet let, men ikke våd. For 
megen væske kan beskadige Instrument.

Desinfektion

Denne procedure skal følges for at undgå risikoen for overførsel af patogener efter 
brugen på hver patient og anbefales af de amerikanske sundhedsmyndigheder 
(CDC)3.

Brug altid materialer, der er godkendt af LumiraDx, til desinfektion af Instrumentet.

Brug altid vådservietter, der er godkendt af LumiraDx, til desinfektion af Instrument. 
Spritservietter alene er ikke nok til at desinficere Instrument.

Brug det desinficerende materiale, indtil overfladen på Instrumentet fremstår fugtig. 
For respiratoriske prøver skal overfladen forblive våd i 1 minut og derefter lufttørre. For 
blodbaserede prøver skal overfladen forblive våd i 5 minutter og derefter lufttørre.

Bortskaf rengørings- og desinfektionsmaterialer i overensstemmelse med lokale 
procedurer.

Instrument er nu klar til at analysere en ny test.

For teknisk hjælp eller spørgsmål og oplysninger om materialer, der er godkendt af 
LumiraDx, henvises der til lumiradx.com.

Anvend udelukkende LumiraDx-anbefalede rengørings- og 
desinfektionsmaterialer på Instrument-overfladerne. Oplysninger om LumiraDx-
godkendte materialer kan findes på lumiradx.com.

Benyt altid handsker ved rengøring og desinfektion af Instrument.

Brug kun en klud eller vatpind, der er fugtig, ikke våd, til rengøringen. For 
megen væske kan beskadige Instrument.

Sprøjt eller hæld IKKE væske direkte på Instrument.

Forsøg IKKE at føre objekter eller rengøringsmaterialer ind i Testkort-åbningen.

Efter rengøring og desinfektion - og før du foretager en patientanalyse - skal 
du skifte handsker og vaske hænder.
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LumiraDx informerer administratorerne, når der er nye softwareopdateringer. 
Softwareopdateringerne leveres på USB-stik, og de skal installeres på hvert Instrument 
af administratoren. Når du installerer de nyeste opdateringer, er du med til at sikre, at 
LumiraDx-Instrumentet betjenes med den optimale ydeevne, og at de nyeste funktioner 
er tilgængelige. Dette afsnit beskriver hvilke trin, der er nødvendige for at udføre 
softwareopdateringen.

Bemærk: Sørg for, at Instrument er tilsluttet en strømforsyning, før der udføres en 
softwareopdatering:

6  Softwareopdatering

2. Opstart

Tænd for Instrument ved at trykke på afbryderen 
bag på Instrument.

En statusindikator på Instrument-displayet viser 
installationen.

Når installationen er udført, tænder Instrument 
på normal vis.

Tag USB-stikket ud af Instrument.

1. Indsæt USB-stikket, mens Instrument er 
slukket

Tag USB-stikket ud af pakningen. Når du 
kigger på bagsiden af Instrument, skal USB-
stikket sættes i den højre USB-port tættest på 
afbryderen.
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LumiraDx Instrument foretager regelmæssigt interne kontroller for uventede og uønskede 
tilstande. Sådanne tilstande kan opstå af tekniske årsager eller som følge af fejlagtig 
håndtering.

Hvis der opstår et problem, vises der en meddelelse på Instrument-berøringsskærmen. 
Alarmer inkluderer praktiske oplysninger og er fremhævet med en orange overskrift. 
Fejlmeddelelser inkluderer også et -symbol. Alle meddelelser indeholder en beskrivelse 
af Instrument-tilstanden eller -fejlen samt instruktion. Fejlmeddelelser indeholder en 
identifikationskode til eventuel brug ved yderligere fejlfinding. 

Følg instruktionen for at afhjælpe problemet. Hvis problemet bliver løst, kan du fortsætte 
brugen af Instrument som nødvendigt. 

Hvis der ofte opstår fejl, eller hvis en fejl varer ved, bedes du være opmærksom 
på fejlkoden og kontakte kundeservice. Hvis Instrument er blevet tabt, må du 
ikke længere bruge det. I dette tilfælde skal du også kontakte kundeservice for 
rådgivning. For kontaktoplysninger henvises til kapitlet ”Kundeservice” i denne Platform-
brugervejledning.

7  Fejlfinding
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Eksempel på en alarmmeddelelse:

Beskrivelse og instruktion

Tryk på ”OK” for at fortsætte. Koble 
strømforsyningsenheden til, inden batteriet 
er tomt.

Eksempel på en fejlmeddelelse: Fejl 004

Beskrivelse og instruktion

Prøven blev placeret for tidligt, så analysen kan 
ikke udføres.

Kasser Testkortet, start en ny analyse, og følg 
anvisningerne på skærmen.

Eksempel på en fejlmeddelelse: Fejl 002

Beskrivelse og instruktion

Instrument-lågen blev åbnet under en analyse, 
så analysen kan ikke udføres.

Kasser Testkortet, start en ny analyse, og følg 
anvisningerne på skærmen.

Eksempel på en fejlmeddelelse: Fejl 006

Beskrivelse og instruktion

Når en analyse udføres, skal Instrument være 
placeret vandret og stabilt.

Placer Instrument på et vandret, stabilt underlag 
og start en ny analyse.
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Eksempel på en fejlmeddelelse: Fejl 019

Beskrivelse og instruktion

Prøvens Hct-værdi blev registreret og fundet at 
være uden for området.

Kontroller det tilladte Hct-område for den 
pågældende testtype på Testkortets 
indlægsseddel.

Eksempel på en fejlmeddelelse: Fejl 016

Beskrivelse og instruktion

En handling (f.eks. at lukke Instrument-lågen) 
fandt ikke sted inden for et bestemt tidsrum, så 
analysen kan ikke fuldføres.

Kasser Testkortet, start en ny analyse, og følg 
anvisningerne på skærmen.

Eksempel på en fejlmeddelelse: Fejl 038

Beskrivelse og instruktion

Utilstrækkeligt prøvevolumen, eller der er opstået 
en fejl ved Instrument, og analysen kan ikke 
fuldføres.

Kasser Testkortet, start en ny analyse, og følg 
anvisningerne til placering af prøver i denne 
brugervejledning. Hvis problemet fortsætter, 
bedes du kontakte kundeservice.
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Eksempel på en fejlmeddelelse: Fejl 117

Beskrivelse og instruktion

Den indbyggede kontrol er mislykket, så 
Instrument viser ikke et resultat. 

Sluk for Instrument og prøv igen. Kontakt 
kundeservice, hvis problemet fortsætter.
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Fejl og unormal opførsel uden fejlmeddelelser

Der kan opstå tilstande, der ikke udløser fejl- eller alarmmeddelelser. Hvis 
fejlfindingstrinnene herunder ikke løser fejlen, eller problemet genopstår, bedes du 
kontakte kundeservice.

Instrument starter ikke op

Hvis et tryk på afbryderen ikke starter 
Instrument: 

Lotkalibreringsfilen er ikke installeret

Lotkalibreringsfilen er ikke installeret:

1. Slut strømforsyningsenheden til. Vent 
15 minutter, og tryk på afbryderen.

1. Se kapitlet ”Kom godt i gang” i denne 
Platform-brugervejledning for anvisninger 
til installation af lotkalibreringsfilen.

2. Sørg for, at Testkort-æskens bagside hele 
tiden berører  -symbolet på siden af 
Instrument, indtil Instrument afgiver en lyd, 
og en bekræftelse vises.

Jeg kan ikke logge på

Jeg har ikke eller ved ikke, hvor jeg 
finder den korrekte adgangskode:

1. Find siden til at rive ud i den hurtige 
referencevejledning til Platform for 
login-adgangskoden, eller kontakt din 
administrator.

2. Tryk på adgangskodefeltet for at vise 
tastaturet, og indtast adgangskoden. Tryk 
på ”Login” for at fortsætte.

Kan ikke opkoble Instrument

Instrument viser ikke  - symbolet: 1. Kontroller, at Instrument er inden for 
området af LumiraDx Connect Hub eller 
den enhed, der kører LumiraDx Connect 
App.

2. Sørg for, at LumiraDx Connect Hub er 
tændt, og at den grønne Connect-lampe 
lyser.



Instrument starter ikke analysen

Hvis Instrument ikke starter 
analysen, efter at prøven eller 
Kvalitetskontrolopløsningen er blevet 
placeret:

Kontroller, at Instrument-lågen er lukket helt.

Instrument registrerer ikke Testkortet

Hvis Testkortet ikke registreres, og ingen 
meddelelse vises på berøringsskærmen:

1. Kontroller, at Testkortet er sat helt ind.

2. Undersøg, om Testkortet er beskadiget. 
Hvis det er beskadiget, skal det kasseres, 
og et nyt Testkort indsættes.

Forkert dato eller tid 

Hvis dato og tid er forkert: Kontakt administratoren angående 
”Tilsluttede” Instrumenter, eller se afsnittet 
”Første opsætning” i denne Platform-
brugervejledning for anvisninger til 
indstilling af dato og tid. 

Patientens testresultat er rødt 

Hvis patientens testresultat er vist med 
rødt:

Testresultater, der ligger over eller under 
analyseområdet, vises med rødt, og er 
angivet med symbolerne > (over) eller  
< (under).

Fejl i QC-test

Hvis Kvalitetskontrolanalysen svigter 
uventet:

1. Kontroller, at typen og niveauet af 
Kvalitetskontrolopløsningen stemmer 
overens med informationen vedrørende 
testtype og QC-område. 

2. Kontroller Kvalitetskontrolopløsningens 
udløbsdato.

3. Der henvises til Kvalitetskontrolpakkens 
indlægsseddel vedrørende den korrekte 
procedure. 

Udfør testen igen med et nyt 
Testkort. Sørg for, at Testkortet og 
Kvalitetskontrolopløsningen håndteres 
forsigtigt for at forhindre kontamination.
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70 - Vedligeholdelse og bortskaffelse

LumiraDx Instrument kræver ingen vedligeholdelse fra brugerens side, og enheden har 
ingen servicerbare dele. Gør ikke forsøg på at åbne Instrument.

I tilfælde af svigt eller beskadigelse af Instrument, eller for at arrangere afhentning/
bortskaffelse bedes du kontakte LumiraDx-kundeservice.

8  Vedligeholdelse og bortskaffelse



9  Instrument-specifikationer

Driftstemperatur 15 °C til 30 °C (59 °F til 86 °F)

Opbevaringstemperatur -10 °C til 50 °C (14 °F til 122 °F)

Relativ luftfugtighed 10 % til 90 % rel. luftfugtighed  
(ikke-kondenserende)

Maks. højde 3000 m (9840 fod) i drift

Datalagring

1000 testresultater med dato, tid og 
kommentarer

Lotkalibreringsfiler

Kommunikation

2 x USB-porte 

RFID-læser 13,56 MHz, 0 dBi (EIRP)

Bluetooth lavenergi 2,4 GHz ISM-bånd, 
2400 MHz til 2483,5 MHz, 0,5 dBm (ERP)

Strømforsyningsenhed

Indgangsstrøm 100-240 V / 50-60 Hz / 
1,0-0,5 A

Udgangsstrøm 12 V / 3 A

Batteri
Lithium-ion polymer 7,4 V 5000 mAh

Ca. 20 analyser pr. opladningsperiode

Dimensioner 210 x 97 x 73 mm

Vægt 1100 g
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10.1  LumiraDx Barcode Scanner

For at konfigurere LumiraDx Barcode Scanner bedes du kontakte LumiraDx-kundeservice.

LumiraDx Barcode Scanner anvendes til at scanne oplysninger om et patient-id under 
udførelsen af en patientanalyse. Den kan også bruges til at scanne Kvalitetskontrol-
lotnumre. Hvis du anvender et tilsluttet Instrument, kan Barcode Scanner bruges til at 
scanne bruger-id, så du kan logge ind. 

Obs! Det samme bruger-id skal anvendes af brugeren i Connect Manager.

10  Hjælpeudstyr

72 - Hjælpeudstyr

Scanningsafstand

Hold scanneren  
ca. 15 cm fra stregkoden.

Lys på scanneren

Scanningsknap

Tryk på knappen for at scanne. En vellykket 
scanning angives med en biplyd og et 
grønt lys.

Stregkodesymbolet på skærmen angiver, 
at du kan scanne indlæste data. Tryk på 
symbolet for at få anvisninger til Barcode 
Scanner.

Sæt USB-stikket i en af USB-portene på 
bagsiden af Instrument.
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Holder til LumiraDx Barcode Scanner

Montering af LumiraDx Barcode Scanner-holderen til Instrument

Demontering af LumiraDx Barcode Scanner-holderen fra Instrument

Obs! Korrekt retning af Barcode Scanner-holder
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LumiraDx-bordstander



10.2 LumiraDx Printer

LumiraDx Printer kan anvendes til at udskrive resultatet af en patient- eller 
Kvalitetskontrolanalyse på en selvklæbende etiket. 

Patient- og QC-analyseresultater kan udskrives fra resultatsiden på Instrumentet efter en 
analyse eller fra siden med analyseoplysninger i resultathistorikken for Instrumentet.

Printeren leveres med en rulle selvklæbende papir installeret på forhånd. Åbn låget 
til papirholderen, luk det igen, og kontroller, at papiret passerer igennem papirets 
udgangsåbning. Ruller med erstatningsetiketter kan købes hos LumiraDx. 

Sæt de genopladelige batterier i printeren efterfulgt af USB-kablet og el-ledningen. 
Oplad batterierne fuldstændigt i 16 timer før første brug ved at slutte printeren til en 
strømkilde.

For at bruge Printeren sættes USB-stikket i en af USB-portene bag på Instrumentet, og der 
trykkes på printerens afbryder.
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LumiraDx Printer

Udskiftning af batterierne



LED-indikation Tilstand Løsning

Tændt Printer tændt -

Slukket Printer slukket -

*    *    * Papir opbrugt Læg nyt papir i

**    **    ** Varmehovedet er for varmt Lad hovedet køle af

***    ***    *** Batteriafbrydelse (ingen 
opladning tilbage) Genoplad batterierne

****    ****    **** Lavt batteri (ca. 20 % 
opladning tilbage) Genoplad batterierne
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Printerens statuslampe

Tilslutning af printeren



10.3  LumiraDx USB-stik

LumiraDx USB-stik bruges til softwareopdateringer til Instrument.

Obs! Den højre USB-port tættest på afbryderen bag på 
Instrument skal anvendes.
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10.4  LumiraDx Connect Hub

10.5  LumiraDx Connect App

Der henvises til brugervejledningen til LumiraDx Connect og 
indlægssedlen til Connect Hub-pakken for information og 

opsætningsanvisninger

Der henvises til brugervejledningen til LumiraDx 
Connect for information og opsætningsanvisninger.
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Ved produktspørgsmål bedes du kontakte LumiraDx kundeservice på 
customerservices@lumiradx.com.

Telefonnummeret til den lokale kundeservice kan findes på kundeservicesiden på 
lumiradx.com

11.1  Garanti

Garanti – begrænset garanti. 

LumiraDx Instrument – 2 års garanti fra købsdatoen.

LumiraDx Testkort – Ifølge holdbarhedsperioden.

Inden for den gældende garantiperiode garanterer LumiraDx kun over for den 
oprindelige køber, at hvert produkt (i) er af god kvalitet og fri for defekter i materialer, 
(ii) fungerer i overensstemmelse med materialespecifikationerne angivet på produktets 
indlægsseddel eller brugervejledningen til Platform, og (iii) er godkendt af de relevante 
myndigheder som påkrævet med henblik på salg af produkterne til den tiltænkte 
brug (”begrænset garanti”). Hvis produktet ikke opfylder kravene i den begrænsede 
garanti, skal LumiraDx, som kundens eneste retsmiddel, enten reparere eller erstatte, 
efter LumiraDx’s skøn, Instrument eller Testkort, som relevant. Med undtagelse af 
den begrænsede garanti i dette afsnit fraskriver LumiraDx sig enhver garanti, såvel 
udtrykkelig som underforstået, herunder men ikke begrænset til, enhver garanti af 
salgbarhed, egnethed til et bestemt formål og krænkelse af patentret vedrørende 
produktet. LumiraDx’s største erstatningsforpligtelse i forbindelse med et hvilket som 
helst krav fra kunden skal ikke overstige produktets nettopris som betalt af kunden. 
Ingen part skal være ansvarlig over for den anden part hvad angår særlige, tilfælde 
eller følgeskader, herunder uden begrænsning, forretningstab, fortjeneste, data eller 
indtægter, selv om en part underrettes forud om, at sådanne skadeserstatninger 
kan opstå. 

Ovenstående begrænsede garanti gælder ikke, hvis kunden har udsat LumiraDx 
Instrument eller Testkort for fysisk misbrug, forkert brug, unormal brug, brug der ikke 
er i overensstemmelse med brugervejledningen til LumiraDx Platform eller produktets 
indlægsseddel, bedrag, manipulation, usædvanlig fysisk belastning, uagtsomhed 
eller uheld. Ethvert erstatningskrav fra kunden ifølge den begrænsede garanti skal 
fremsættes skriftligt inden for den gældende periode for den begrænsede garanti.

Oplysninger om relevant intellektuel ejendom vedrørende dette produkt findes på  
www.lumiradx.com/IP.

Kontakt kundeservice for yderligere oplysninger om LumiraDx Instrument og 
tredjeparters ophavsrettigheder, fortrolighedserklæring og generelle lovmæssige 
bestemmelser.

11  Kundeservice
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13  Overensstemmelse

13.1  Miljømæssige regler

LumiraDx overholder alle miljømæssige lovgivninger i alle lande, hvor produktet sælges. 
Se venligst lumiradx.com for yderligere oplysninger.

13.2  Overensstemmelse

LumiraDx UK Ltd erklærer hermed, at produktet overholder alle relevante europæiske 
direktiver og bestemmelser på det tidspunkt produktet markedsføres. Se EU’s 
overensstemmelseserklæring på lumiradx.com 

LumiraDx Instrument er blevet afprøvet og opfylder:

CAN/CSA-C22.2 No. 61010-1-12 - Sikkerhedskrav til elektrisk udstyr til måling, styring og 
laboratoriebrug – Del 1: Generelle krav.

CAN/CSA-C22.2 No. 61010-2-101:15 - Sikkerhedskrav til elektrisk udstyr til måling, styring 
og laboratoriebrug – Del 2-101: Særlige krav til medicinsk udstyr til in vitro-diagnostik 
(IVD).

UL 61010-1 (3. udgave) - Sikkerhedskrav til elektrisk udstyr til måling, styring og 
laboratoriebrug – Del 1: Generelle krav.

UL 61010-2-101 (2. udgave) - Sikkerhedskrav til elektrisk udstyr til måling, styring og 
laboratoriebrug – Del 2-101: Særlige krav til medicinsk udstyr til in vitro-diagnostik (IVD).
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For produktsupport og hjælp med tilslutning kontaktes LumiraDx 
kundeservice på customerservices@lumiradx.com
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