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Instrument-laitteen pakkauksessa ja tunnistekilvessä voit nähdä seuraavia 
symboleja, jotka esitetään tässä yhdessä tarkoituksensa kanssa:

Symbolit

Lämpötilarajoitus

Valmistaja

In vitro -diagnostiikkalaite

Tämä tuote sisältää sähkö- ja elektroniikkakomponentteja, jotka 
voivat sisältää materiaaleja, jotka voivat vaurioittaa ympäristöä, 
jos ne hävitetään sekajätteiden mukana. Euroopan unionin 
asukkaiden on noudatettava tätä tuotetta koskevia erityisiä hävitys- 
tai kierrätysohjeita. Euroopan ulkopuolella asuvien henkilöiden 
täytyy hävittää tai kierrättää tämä tuote paikallisten soveltuvien 
lakien tai määräysten mukaisesti.

Luettelonumero

Sarjanumero

CE-merkintä. Tuote on kaikkien asianmukaisten eurooppalaisten 
direktiivien ja määräysten vaatimusten mukainen. Katso tarkat 
tiedot vaatimustenmukaisuusilmoituksesta.

Huomio – perehdy käyttöohjeisiin. Katso turvallisuuteen liittyvät 
varoitus- ja varotoimimerkinnät tämän tuotteen oheen liitetyistä 
käyttöohjeista, esim. Platform-käyttöoppaasta, testiliuskojen 
pakkausselosteesta tai QC-pakkausselosteesta.

Ilmaisee, että Instrument-laite voi mahdollisesti olla 
tartuntavaarallinen johtuen käytettävistä näytteistä tai 
reagensseista.

Tasavirta – ilmaisee, että Instrument-laite sopii vain tasavirralle, ja 
osoittaa kyseiset liittimet.

Universal Serial Bus (USB) -portti

Near Field Connectivity (NFC) - osoittaa radiotaajuuslukijan (RFID) 
esiintymistä.

Ilmaisee virtapainiketta, jolla laite kytketään päälle tai pois päältä.

Katso käyttöohjeita

Valtuutettu edustaja Euroopan yhteisössä
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Tässä näytetään kuvakkeet ja painikkeet, jotka näkyvät kosketusnäytöllä 
LumiraDx Instrument -laitteen normaalin käytön aikana, sekä niiden merkitykset.

Instrument-laitteen kuvakkeet ja painikkeet

Ilmaisee potilaan biologista näytettä.

Paluu aloitusnäyttöön.

Info-painike – käytetään lisätietojen, kuten testi- tai potilastietojen 
näyttämiseen.

Osoittaa, mitkä viivakoodiskannauksen kentät, ovat käytettävissä 
tietojen syöttämiseksi. Painettuna kuten painike, näyttää viivakoodin 
lukuohjeet.

Osoittaa, että Instrument-laite on liitetty Connect Manageriin.

Osoittaa, että Instrument-laitteen yhteys sähköiseen 
potilastietokantaan (EHR:ään) on aktiivinen.

Osoittaa, että Instrument-laitteen yhteys sähköiseen 
potilastietokantaan (EHR:ään) ei ole aktiivinen.

Ilmoitus – Korostaa alueen, joka vaatii huomiota.

Huomio – Korostaa virheen tai varoitusilmoituksen, joka 
vaatii huomiota. Katso turvallisuuteen liittyvät varoitus- ja 
varotoimimerkinnät tämän tuotteen oheen liitetyistä käyttöohjeista, 
esim. Platform-käyttöoppaasta, testiliuskojen pakkausselosteesta 
tai Quality Control -pakkausselosteesta.

Osoittaa akun tilaa.

Näytetään, kun akku on latautumassa.

Painikkeena toimiva kuvake – poistaa kaikki tiedot 
tekstisyötekentästä.

Osoittaa kosketusnäytön kirkkauden liukusäätimen kirkkainta 
päätä.

Osoittaa kosketusnäytön kirkkauden liukusäätimen himmeintä 
päätä.

Äänenvoimakkuus (korkea)

Äänenvoimakkuus (matala)

Osoittaa tekstikenttää, jossa voidaan suorittaa hakutoiminto.

Osoittaa suoritetun toiminnon vahvistamista.
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Lyhenteet

CDC   Centers for Disease Control and Prevention, tartuntatautien 
valvonta- ja ehkäisykeskukset

EHR  Electronic Health Record, sähköinen potilastietokanta

HCP  Health Care Professional, terveydenhuollon ammattilainen

ID  Identification, tunniste

QC  Quality Control, QC-testi

RFID  Radio-Frequency Identification, RFID-tunniste

UK  Iso-Britannia

USB  Universal Serial Bus

WHO  World Health Organization, Maailman terveysjärjestö

HIS  Hospital Information Service, sairaalan tietopalvelu

LIS  Laboratory Information Service, laboratorion tietopalvelu

DOB  Date of Birth, syntymäaika
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Tietoja tästä Platform-käyttöoppaasta

Terveydenhuollon ammattilaisten on noudatettava tavallisia varotoimia 
LumiraDx Platformia käyttäessään.1,2,3 Kaikkia LumiraDx Instrument -laitteen ja 
LumiraDx-testiliuskojen osia on käsiteltävä mahdollisesti tartunnanvaarallisina 
käytön jälkeen. Ne voivat tartuttaa patogeeneja potilaisiin ja terveydenhuollon 
ammattilaisiin.4 

Instrument-laite on desinfioitava jokaisen potilaskäytön jälkeen.4 Instrument-
laitetta voidaan käyttää useiden potilaiden testaamiseen vain, jos noudatetaan 
tavallisia varotoimia ja valmistajan antamia desinfiointimenetelmiä. Täydelliset 
puhdistus- ja desinfiointitoimenpiteet on kuvattu tämän Platform-käyttöoppaan 
luvussa ”Puhdistus ja desinfiointi”.

Ennen kunkin potilaan testaamista on puettava puhtaat hanskat. 

Pese kädet perusteellisesti saippualla ja vedellä ennen uusien hanskojen 
pukemista ja seuraavan potilastestin suorittamista.

Käytä vain kertakäyttöisiä automaattisia lansetteja.

Hävitä kaikki potilas- tai QC-testauksessa käytetyt testiliuskat turvallisesti ja 
paikallisten määräysten ja menetelmien mukaisesti.

LumiraDx Instrument -laitteessa on 2 USB-porttia, jotka on tarkoitettu 
käytettäväksi vain hyväksyttyjen ja tuettujen LumiraDx USB -laitteiden kanssa. 
USB-portteihin EI SAA yhdistää ei-tuettuja laitteita.

LumiraDx Instrument-laite sisältää neodyymimagneetin.  
Vaikkakin implantoituihin laitteisiin kuten tahdistimiin kohdistuvan häiriön riski on 
minimaalinen, on suositeltavaa, että potilas, jolla on implantoitu laite, säilyttää 
vähintään 15 cm:n etäisyyden LumiraDx Instrument -laitteen ja sydänlaitteensa 
välillä.

Tämän käyttöoppaan ja sen sisällön tekijänoikeudet kuuluvat LumiraDx Group 
Limitedille, 2020. © Kaikki oikeudet pidätetään maailmanlaajuisesti. Sisältöä on 
käytettävä ainoastaan LumiraDx:n tuotteiden käytön yhteydessä ja annettuja ohjeita 
noudattaen. Sisällön levittäminen tai kaupallinen hyödyntäminen on kiellettyä ilman 
nimenomaista kirjallista lupaamme. Sitä ei myöskään voi lähettää tai tallentaa 
muuhun sähköiseen hakujärjestelmään paitsi LumiraDx Instrument-laitteen tai 
LumiraDx-testiliuskojen käyttöön.

LumiraDx ja liekkilogo ovat LumiraDx International LTD:n suojattuja tavaramerkkejä. 
Näiden ja muiden LumiraDx-rekisteröintien yksityiskohtaiset tiedot löytyvät 
verkkosivustolta lumiradx.com/IP. Kaikki muut tavaramerkit ovat vastaavien 
omistajiensa omaisuutta.
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LumiraDx Platform -esittely

LumiraDx Platform on vieritestijärjestelmä, jota käytetään in vitro 
-diagnostiikkaan. Se käsittää kannettavan LumiraDx Instrument -laitteen ja 
LumiraDx-testiliuskan tarvittavalle testille. Näin terveydenhuollon ammattilaiset 
voivat suorittaa testejä pienistä näytemääristä ja tarkastella tuloksia 
nopeasti Instrument-laitteen kosketusnäytöltä. Tietoja testin kestosta ja testin 
suorituskyvystä on LumiraDx-testiliuskojen pakkausselosteessa.

LumiraDx Instrument -laite on tarkoitettu käytettäväksi usealla potilaalla. LumiraDx 
Instrument -laitetta voidaan käyttää Itsenäisenä laitteena, jolloin testitulokset 
ilmestyvät kosketusnäytölle. Yksi tai useampia Instrument-laitteita voidaan liittää 
LumiraDx Connect Manageriin laajennettuja toimintoja ja kokoonpanoa varten. 
LumiraDx EHR Connect mahdollistaa potilaan testitulosten siirtämisen sähköiseen 
potilastietokantaa (EHR).

LumiraDx Platformin osat:

• LumiraDx Instrument -laite

• LumiraDx-testiliuskat (saatavana erikseen)

• LumiraDx-QC-testit (saatavana erikseen)

• LumiraDx Barcode Scanner -viivakoodinlukija (saatavana erikseen).

• LumiraDx Printer -tulostin (saatavana erikseen)

LumiraDx Connect -diagnostinen liitettävyysratkaisu:

• LumiraDx Connect Manager

• LumiraDx Connect App -sovellus (iOS ja Android)

• LumiraDx Connect Hub

• LumiraDx EHR Connect

Toimintatila ja Platform-komponenttien valinta riippuu seuraavista organisaation 
vaatimuksista:

• Suoritettavien testien tyypit

• Testikeskusten ja käyttäjien määrä

• Järjestelmän hallinta, integrointi ja datasiirto EHR-järjestelmään
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Lue tämä LumiraDx Platform -käyttöopas ja LumiraDx-testiliuskojen 
pakkausselosteet huolella ja kokonaan ennen ensimmäistä testausta.

Tämä Platform-käyttöopas antaa tarvittavat tiedot LumiraDx Instrument -laitteen 
käyttämisestä ja hoidosta. 

Jos Instrument-laitteen kosketusnäytöllä näkyy virheviestejä, noudata näytettyjä 
ohjeita tai katso lukua ”Vianetsintä”. Jos sinulla on kysyttävää asiasta, jota 
ei löydy LumiraDx Platform -käyttöoppaasta tai pakkausselosteista, ota 
yhteys asiakaspalveluun. Katso yhteystiedot tämän Platform-käyttöoppaan 
Asiakaspalvelu-luvusta.

Huomaa: Ohjeisiin on liitetty näyttökuvien esimerkkejä. Jotkin näytöt voivat 
näyttää Instrument-laitteessa erilaisilta testistä tai toimintatilasta riippuen. Kaikki 
tässä Platform-käyttöoppaassa näytetyt näyttökuvat, testinimet ja tulokset ovat 
vain esimerkkejä.

Tässä Platform-käyttöoppaassa huomioitavat seikat ja tärkeät tiedot näkyvät 
korostettuina:

Tietoja tästä Platform-käyttöoppaasta
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Tämä symboli tarkoittaa huomioitavaa seikkaa. Katso turvallisuuteen 
liittyvät varoitus- ja varotoimimerkinnät tämän tuotteen oheen 
liitetyistä käyttöohjeista, esim. Platform-käyttöoppaasta, testiliuskojen 
pakkausselosteesta tai QC -pakkausselosteesta.



1  Johdanto

1.1  Käyttötarkoitus 

LumiraDx Instrument-laite (josta tästä lähtien käytetään nimeä Instrument-laite) 
on tarkoitettu käytettäväksi yhdessä LumiraDx-testiliuskojen tuoteperheen kanssa 
(joista tästä lähtien käytetään nimeä testiliuskat) erilaisten analyyttien in vitro 
-mittaukseen erilaisista biologisista näytteistä. Käyttäjiä ovat terveydenhuollon 
koulutetut ammattilaiset.

1.2  Tärkeää tietoa

Lue tämä LumiraDx Platform -käyttöopas ja LumiraDx-testiliuskojen 
pakkausselosteet huolella ja kokonaan ennen testausta. Huomioi ennen 
Instrument-laitteen käyttämistä Platform-käyttöoppaan alussa oleva luku 
”Tärkeitä turvallisuustietoja”. Katso lisäksi LumiraDx Platform -koulutusvideo verkko-
osoitteesta kc.lumiradx.com.

1.3  Testimenetelmän yhteenveto

Potilastestin suorittamiseksi käyttäjän on asetettava testiliuska paikalleen, lisättävä 
näytetilavuudeltaan pienen pisaran verran näytettä ja suljettava Instrument-
laitteen luukku. Potilastunniste voidaan syöttää kosketusnäytön näppäimistöllä tai 
LumiraDx Barcode Scanner -viivakoodinlukijalla. 

Kun analyysi on suoritettu loppuun, tulos ilmestyy kosketusnäytölle ja käyttäjä 
voi halutessaan lisätä kommentin. Kun testi on valmis, Instrument-laite tallentaa 
testituloksen.

Instrument-laitteessa annetaan visuaalisia ja kuultavia kehotteita koko testin 
suorittamisen ajan.
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1.4  Käytön periaatteet

Instrument-laite käsittelee testiliuskan automaattisesti: se siirtää näytettä, 
sekoittaa reagenssit, ohjaa lämpötilaa ja lukee reaktiotuotteen fluoresenssin 
antaen kalibroidun kvantitatiivisen tai kvalitatiivisen tuloksen. Jokainen 
testiliuskaerä edellyttää LumiraDx-erän kalibrointitiedostoa, josta Instrument-laite 
saa testin suorittamiseen tarvittavat tiedot. Erän kalibrointitiedosto asennetaan 
asettamalla testiliuskapakkauksen RFID-merkki Instrument-laitteen RFID-lukijaa 
vasten.

Laadun varmistus 

LumiraDx Instrument -laitteella saatujen testitulosten laatu varmistetaan 
seuraavilla ominaisuuksilla:

• Automaattiset tarkastukset Instrument-laitteen oikeasta toiminnasta 
käynnistettäessä ja käytön aikana.

• Tähän kuuluvat sähkökomponenttien toiminta, lämmittimen 
toiminta, akun lataustila, mekaaniset toimintalaitteet ja anturit sekä 
optisen järjestelmän suorituskyky.

• Testiliuskan suorituskyvyn ja kontrollien seuranta testin suorittamisen aikana.

• Joillekin testeille tarkoitettu laitteen sisäinen laadunvalvonta OBC (Onboard 
Quality Control) -analyysi (katso pakkausseloste).

• Mahdollisuus suorittaa QC-testit LumiraDx QC -testeillä säännösten 
vaatimusten täyttämiseksi.
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1.5  Säilytys- ja käyttöolosuhteet

1.5.1 LumiraDx-testiliuskat

Tarkempia tietoja testiliuskan säilytys- ja käyttöolosuhteista löydät LumiraDx-
testiliuskatuoteselosteissa.

1.5.2 LumiraDx Instrument -laite 

Instrument-laite on kannettava, ja sitä voidaan käyttää erilaisissa ympäristöissä, 
kuten hoitokodeissa, primaarisen hoidon klinikoilla, sairaalaosastoilla, 
apteekeissa ja laboratorioissa. Instrument-laite ei ole tarkoitettu kädessä 
pidettäväksi käytön aikana.

Instrument-laitetta voidaan säilyttää tai kuljettaa -10–50 °C:n (14–122 °F:n) 
lämpötilassa.

LumiraDx Instrument -laitetta käynnistettäessä ja tuloshistoriaan siirtymisessä 
käyttölämpötilan tulee olla 15–30 °C (59–86 °F) ja suhteellisen kosteuden 10–90 % 
(ei-tiivistyvä). Tiettyjen testien kohdalla käyttöolosuhteet voivat olla rajatumpia. 
Anna Instrument-laitteen lämpötilan tasaantua käyttölämpötiloihin, jos sitä on 
säilytetty viileässä ympäristössä.

Aseta Instrument-laite aina tasaiselle, tukevalle alustalle, kun laite käynnistetään 
tai testin aloittamiseksi. Testaus on tehtävä paikassa, jossa Instrument-
laitteen takaosassa olevat ilma-aukot eivät ole peitettynä, ts. pöytäpinnalla 
kaukana pehmeistä pinnoista. Instrument-laite näyttää virheviestin, jos näitä 
käyttöolosuhteita ei täytetä.

Vältä Instrument-laitteen asettamista suoraan auringonvaloon. Tämä voi 
haitata Instrument-laitteen asianmukaista toimintaa.

Lisätietoja käyttöolosuhteista ja Instrument-laitteen kaikista ohjearvoista on 
tämän Platform-käyttöoppaan luvussa ”Instrument-laitteen tekniset tiedot”.
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1.6  Varoitukset

14 - Johdanto  

Aseta testiliuska

• ÄLÄ kosketa testiliuskan näytealuetta.

• ÄLÄ taivuta tai taita testiliuskaa.

• ÄLÄ kosketa testiliuskan kontaktipintoja.

• ÄLÄ lisää näytettä ennen kuin saat siihen kehotteen.

Potilastestin suorittaminen

• Pue käsiin puhtaat hanskat ennen potilastestin suorittamista. 

• Aseta Instrument-laite tasaiselle, tukevalle alustalle ennen testin 
aloittamista.

• Lisää näyte SEN JÄLKEEN, kun olet asettanut testiliuskan paikalleen ja 
saanut Instrument-laitteelta kehotteen.

• ÄLÄ lisää enempää kuin vain yksi pisara näytettä.

• Sulje Instrument-laitteen luukku, kun näyte on lisätty ja olet saanut 
Instrument-laitteelta kehotteen.

• ÄLÄ kosketa testiliuskaa ennen kuin testi on päättynyt ja tulos näytetään.

• ÄLÄ avaa luukkua tai siirrä Instrument-laitetta testin aikana. Tämä johtaa 
virheeseen, eikä tietoja tallenneta.

• Hävitä kaikki potilastestaukseen käytetyt testiliuskat turvallisesti ja 
paikallisten määräyksien ja menetelmien mukaisesti.

• Noudata LumiraDx-testiliuskojen pakkausselosteessa annettuja testin 
käyttöolosuhteita.

• Noudata LumiraDx-testiliuskojen pakkausselosteessa annettuja, 
testiliuskojen oikeaa käsittelyä koskevia ohjeita.



QC-testin suorittaminen

• Aseta Instrument-laite tasaiselle, tukevalle alustalle ennen testin 
aloittamista.

• Käytä vain LumiraDx QC -testejä.

• Lisää QC-liuosta SEN JÄLKEEN, kun olet asettanut testiliuskan paikalleen 
ja saanut Instrument-laitteelta kehotteen.

• ÄLÄ lisää enempää kuin vain yksi pisara QC-liuosta.

• Sulje Instrument-laitteen luukku sen jälkeen, kun olet lisännyt QC-liuosta 
ja saanut Instrument-laitteelta kehotteen.

• ÄLÄ kosketa testiliuskaa ennen kuin testi on päättynyt ja tulos näytetään.

• ÄLÄ avaa luukkua tai siirrä Instrument-laitetta testin aikana. Tämä johtaa 
virheeseen, eikä tietoja tallenneta.

• Hävitä kaikki QC-testaukseen käytetyt testiliuskat turvallisesti paikallisten 
määräysten ja menetelmien mukaisesti.

• Noudata LumiraDx-testiliuskojen pakkausselosteessa annettuja testin 
käyttöolosuhteita.

• Noudata LumiraDx-testiliuskojen pakkausselosteessa annettuja, 
testiliuskojen oikeaa käsittelyä koskevia ohjeita.

Puhdistus ja desinfiointi

• ÄLÄ yritä viedä mitään esineitä tai puhdistusmateriaaleja testiliuska-
aukon sisään.

• Käytä aina hanskoja Instrument-laitetta puhdistaessa ja desinfioitaessa.

• Käytä Instrument-laitteen pintoihin vain LumiraDx:n suosittelemia 
puhdistus- ja desinfiointimateriaaleja.

• Käytä puhdistamiseen vain kosteaa, ei märkää, vanutuppoa tai liinaa. 
Liiallinen neste voi vaurioittaa Instrument-laitetta.

• Käytä aina LumiraDx:n hyväksymiä desinfiointiliinoja Instrument-laitteen 
desinfiointiin. Tiedot LumiraDx:n hyväksymistä desinfiointiliinoista on 
verkkosivustolla lumiradx.com. 

• ÄLÄ suihkuta tai kaada liuosta suoraan Instrument-laitteen pinnalle.

• Puhdistamisen ja desinfioinnin jälkeen, ennen potilastestin tekemistä, on 
pestävä kädet ja vaihdettava hanskat uusiin.
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1.7  Varotoimet

Käytä LumiraDx Instrument -laitetta vain sen käyttötarkoitukseen ja Platform-
käyttöohjeen sekä varoitusten mukaisesti. Jos Instrument-laitetta käytetään 
tavalla, jota ei ilmoiteta Platform-käyttöoppaassa, laitteiston antama suoja 
heikkenee. LumiraDx Instrument -laite (virtalähdeyksikkö mukaan lukien) on 
suunniteltu toimimaan valmistajan antamien teknisten tietojen mukaisesti. Älä 
ylitä valmistajan antamia teknisten tietojen arvoja käytön aikana.

Sähköiskun, tulipalon ja räjähdyksen välttäminen

• Käytä vain sitä virtalähdeyksikköä, joka toimitetaan Instrument-
laitteen mukana. Käytä käyttömaahan sopivaa pistokemallia. Oikea 
virtalähdeyksikkö ja -sovitin tarvitaan järjestelmän turvallisuuden ja 
sähkömagneettisen yhteensopivuuden ylläpitämiseksi. 

• Käytä tätä Instrument-laitetta aina puhtaalla, tasaisella ja tukevalla 
alustalla. Instrument-laitetta ei saa pudottaa. Varmista, että ilmavirtaus 
Instrument-laitteen takaosassa sijaitseviin tuuletusaukkoihin ei ole 
rajoitettu. 

• Sähköiskun vaara. Älä käytä Instrument-laitetta tai virtalähdeyksikköä, 
jos se on avattu, vaurioitunut tai altistunut kosteudelle, kosteuden 
tiivistymiselle tai sateelle. 

• Ylikuumeneminen voi aiheuttaa akun syttymisen tai räjähtämisen.
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Instrument-laitteen hävittäminen

• ÄLÄ yritä vaihtaa tai uudelleenasentaa akkua.



Sähkömagneettinen yhteensopivuus

• Tämä Instrument-laite on suunniteltu ja testattu CISPR 11 -luokan 
A mukaisesti. Asuinympäristössä, jossa laitteisto voi aiheuttaa 
häiriötä radioliikenteelle, on ehkä ryhdyttävä toimenpiteisiin häiriön 
lieventämiseksi.

Sähkömagneettinen häiriö

• Älä käytä Instrument-laitetta voimakkaiden sähkömagneettisten kenttien 
lähellä, tämä voi häiritä Instrument-laitteen asianmukaista toimintaa.

1.8  Ohje ja tuki

Tässä Platform-käyttöoppaassa on tietoja LumiraDx Instrument -laitteen 
käyttämisestä. Tietoja testiliuskoista ja testin suorittamisesta on LumiraDx-
testiliuskojen pakkausselosteessa ja QC-pakkausten tuoteselosteissa. Tietoja 
LumiraDx Connect Manager- ja LumiraDx EHR Connect -sovelluksista on 
LumiraDx Connect -käyttöoppaassa.

Kyseiset asiakirjat ovat myös verkkosivulla kc.lumiradx.com. 

Jos näytössä näkyy virheviestejä, katso tämän Platform-käyttöoppaan lukua 
”Vianetsintä”. Jos sinulla on kysyttävää asiasta, jota ei löydy LumiraDx-
käyttöoppaista tai pakkausselosteista, ota yhteys asiakaspalveluun. Katso 
yhteystiedot tämän Platform-käyttöoppaan Asiakaspalvelu-luvusta.

Turvallinen hävittäminen

• Noudata asianmukaisia infektiontorjunnan ohjeistuksia, kun 
käsittelet kaikkia näytteitä ja niihin liittyviä materiaaleja. Hävitä kaikki 
kontaminoituneet jätteet paikallisten määräysten mukaisesti. 

• LumiraDx Instrument -laitetta ja sen komponentteja on käsiteltävä 
mahdollisesti biologisesti vaarallisena jätteenä. Dekontaminoiminen (ts. 
menetelmien yhdistelmä, joka sisältää puhdistamisen, desinfioinnin ja/
tai steriloinnin) on pakollinen ennen uudelleenkäyttöä, kierrätystä tai 
hävittämistä.

• Hävitä järjestelmä tai sen komponentit asianmukaisten paikallisten 
määräysten mukaisesti.
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2.1  Pakkauksesta purkaminen

LumiraDx Instrument -laitteen pakkauksen sisältö:

1. LumiraDx Instrument -laite

2. LumiraDx-virtalähdeyksikkö

3. Platform-käyttöopas 

4. Platform-pikaopas (joka sisältää salasanat Itsenäisesti toimivaa 
laitetta varten)

Tarkasta ennen käyttöä, onko Instrument-laitteessa tai pakkauksessa vaurioita. 
Ilmoita mahdollisesta vauriosta asiakaspalveluun. Katso yhteystiedot tämän 
Platform-käyttöoppaan Asiakaspalvelu-luvusta.

2.2  Instrument-laitteen käynnistäminen ja 
sammuttaminen

Instrument-laite on ladattava täyteen ennen ensimmäistä käyttöä. Akun täyteen 
lataaminen mukana toimitetulla virtalähdeyksiköllä kestää noin 2 tuntia.

Aseta Instrument-laite tasaiselle, tukevalle alustalle. Käynnistä painamalla lyhyesti 
Instrument-laitteen takaosassa sijaitsevaa virtapainiketta. Kuulet Instrument-
laitteen käynnistyvän vaikka näyttö on pimeänä useiden sekuntien ajan. Anna 
käyttäjätunnus ja/tai salasana sisäänkirjautumista varten, kun saat tähän 
kehotteen.

Instrument-laitteen kosketusnäyttö himmenee 2 minuutin käyttämättömyyden 
jälkeen. Koskettamalla kosketusnäyttöä näyttö taas kirkastuu.

Sammuta Instrument-laite käytön jälkeen painamalla Instrument-laitteen 
takaosassa sijaitsevaa virtapainiketta 2 sekunnin ajan. Kosketa näyttöviestiä 
sammuttamisen vahvistamiseksi. Instrument-laite on sammutettava kuljetuksen 
ajaksi ja silloin, kun sitä ei käytetä.

2.3  Instrument-laitteen itsetestaus

Instrument-laite tekee itsetestauksen käynnistyessään. Varmista, että Instrument-
laite on tasaisella, tukevalla alustalla tämän prosessin aikana. Jos Instrument-
laitteen luukku on auki, Instrument-laite antaa kehotteen sulkea luukku ennen 
itsetestauksen suorittamista. Jos testiliuska asetetaan tämän aikana, Instrument-
laite kehottaa poistamaan testiliuskan ja sulkemaan luukun. Itsetestaus ei etene, 
ennen kuin luukku suljetaan.

2  Käytön aloitus
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2.4  Käyttäjätunnus

Instrument-laitteessa käytetään kahta erilaista tunnustyyppiä:

Yleiskäyttäjä

Sallii yleisten käyttäjien käyttää Instrument-laitetta potilas- ja QC-testien 
suorittamiseen, tuloshistorian tarkasteluun ja omien asetusten (kuten näytön 
kirkkauden ja äänten) säätämiseen.

Järjestelmänvalvoja

Järjestelmänvalvojalla on lisäoikeuksia Instrument-laitteen asetuksiin, kuten kieli-, 
aika- ja päivämääräasetuksiin, jos Instrument-laitetta käytetään Itsenäisenä 
laitteena. Jos Instrument-laitetta hallitaan sen ollessa liitettynä, nämä asetukset 
ladataan Connect Managerista.

2.5  Käyttötila ja ensimmäinen asennus

Järjestelmänvalvojan on asetettava kieliasetus sekä päivämäärä ja kellonaika 
ennen potilastestin suorittamista. Kuka tahansa käyttäjä voi säätää muita ääni- 
ja näyttöasetuksia. 

Asetukset ladataan Instrument-laitteeseen automaattisesti, jos laite yhdistetään 
LumiraDx Connect Manager -sovellukseen. Katso lisätietoja ensimmäisen 
käyttökerran asetuksista tämän Platform-käyttöoppaan luvusta ”Instrument-
laitteen käyttö”.
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Kosketusnäyttö

RFID-lukija

 

Luukku

Instrument-laitetta käytetään yhdessä LumiraDx-testiliuskojen tuoteperheen 
kanssa erilaisten analyyttien in vitro -kvantitointiin erilaisista biologisista näytteistä.

2.6  LumiraDx Instrument -laite

Testiliuska-
aukko
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Virtaliitäntä

USB-portti x2

Virtapainike



2.7  Virtalähde

LumiraDx Instrument-laite sisältää ladattavan kiinteän akun. Jos akkuvirta on 
kriittisen vähissä, Instrument-laite antaa kehotteen liittää virtalähdeyksikkö. Akun 
täyteen lataaminen kestää noin 2 tuntia. Instrument-laitetta voidaan käyttää 
akun latautumisen aikanakin.

Virtalähdeyksikkö Virtaliitin

Käytön aloitus - 21

Käytön aikana Instrument-laitteen kosketusnäyttö näyttää aina akun virtatason ja 
näytössä näkyy varoitus kun akun virtataso on vähäinen. Akkuvirran säästämiseksi 
Instrument-laite sammuu automaattisesti 55 minuutin kuluttua, ellei kosketusnäyttöä 
kosketa. Kun Instrument-laite sammuu, kaikki tulosrekisterit sekä laiteasetukset säilyvät 
Instrument-laitteen muistissa.

Lisätietoja käyttöolosuhteista ja Instrument-laitteen kaikista ohjearvoista on tämän 
Platform-käyttöoppaan luvussa ”Instrument-laitteen tekniset tiedot”.



RFID-lukija

Paikanna  -symboli Instrument-
laitteesta.

Asennus

Asenna koskettamalla 
testiliuskapakkauksen 
takaosan  -symbolia.

2.8  LumiraDx-erän kalibrointitiedoston asennus

LumiraDx-erän kalibrointitiedostot tarvitaan, jotta Instrument-laite saa 
tarvitsemansa tiedot diagnostisen testin suorittamiseksi. Kaikilla valmistetuilla 
testiliuskaerillä on ainutkertainen erän kalibrointitiedosto. Se sisältää tiedot 
testimenetelmästä, eränumeron, kalibrointitiedot ja vanhenemispäivämäärän. 

Erän kalibrointitiedoston asennus tehdään manuaalisesti. Paikanna RFID-lukija 
Instrument-laitteen sivulla olevan  -symbolin avulla. Uusi erän kalibrointitiedosto 
asennetaan koskettamalla testiliuskapakkauksen takaosan  -symbolia. 
Kun erän kalibrointitiedosto asennetaan, Instrument-laitteesta kuuluu ääni ja 
näyttöön ilmestyy vahvistusviesti. 

Instrument-laite antaa kehotteen asentaa erän kalibrointitiedosto, kun asetetaan 
uusi testiliuskaerä. Kun erän kalibrointitiedosto on asennettu, Instrument-laitteella 
on kaikki testin käsittelyyn tarvittavat tiedot, myös saman testiliuskaerän tulevia 
testejä varten.
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Vahvistus

Instrument-laitteesta kuuluu ääni ja 
näyttöön ilmestyy vahvistusviesti. 
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EHR-liitetty

Integroi sähköisiin potilastietojärjestelmiin 
potilastestien tulosten siirtämistä varten. 

Tarkastele potilastuloksia LIS- tai HIS-
järjestelmässäsi.

Itsenäinen laite

Aja potilastestit ja QC-testit. 

Tallenna testitulokset yhdessä 
kellonajan, päivämäärän ja 
potilastunnisteen kanssa.

Hallittu

Määritä yksi tai useita 
Instrument-laitteita. 

Luo työryhmiä ja 
sisäänkirjautumisen 
tunnistetietoja.

Hallinnoi vaatimustenmukaisuus- 
ja hallinnointitoimintoja.

LumiraDx Connect 
Manager

LumiraDx Connect 
Manager 

Sähköinen 
potilastietojärjestelmä

LumiraDx Instrument -laite
& LumiraDx Connect Hub 
tai LumiraDx Connect App 

LumiraDx Instrument-laite

2.9  Laajennetut toiminta- ja käyttötilat

LumiraDx Instrument -laitetta voidaan käyttää Itsenäisenä laitteena tai kahdessa 
eri liitäntätilassa: ”Hallittu” ja ”EHR-liitetty” (joka tarkoittaa liittämistä organisaation 
sähköiseen potilastietojärjestelmään). Katso lisätietoja LumiraDx Connect 
-käyttöoppaasta.

LumiraDx Instrument-laite 
& LumiraDx Connect Hub 
tai LumiraDx Connect App 
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3  Analyysin valmistelu

Kaikki näytteet ovat mahdollisesti tartuntavaarallisia ja voivat tartuttaa 
patogeeneja potilaisiin ja terveydenhuollon ammattilaisiin.

3.1  Testiliuskojen käsittely

Kun olet valmis testin suorittamiseen, valitse testiliuska ja tarkista sen vanhenemispäivämäärä. 
Hävitä testiliuskat, jos vanhenemispäivämäärä on umpeutunut. Jos vanhenemispäivämäärä 
ei ole umpeutunut, avaa testiliuskapakkaus, ota yksi testiliuska pakkauksesta ja poista se 
foliopussista avaamalla repäisykolmioiden osoittamasta päästä. Katso lisätiedot käsittelystä 
ja säilyvyydestä LumiraDx-testiliuskojen pakkausselosteesta.

3.2  Testiliuskojen asettaminen ja poistaminen

Pidä kiinni testiliuskasta tarttumalla sinisellä merkitystä päästä, merkki suunnattuna 
ylöspäin. 

Kohdista testiliuskassa oleva musta kohdistus viiva Instrument-laitteen mustaan viivaan. 
Työnnä testiliuska varovasti niin pitkälle kuin se menee. Instrument-laitteesta kuuluu 
ääni, kun testiliuska havaitaan, jos äänet on otettu käyttöön Instrument-laitteen 
asetuksista (ks. osa 4.5).

Poista testiliuska Instrument-laitteesta vetämällä varovasti sinisestä alueesta. Vedä 
suoraan ulospäin.

ÄLÄ kosketa testiliuskan näytealuetta.

ÄLÄ taivuta tai taita testiliuskaa.

ÄLÄ kosketa testiliuskan kontaktipintoja.

IN
R
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Testiliuskan kontaktipinnat

Kohdistusreuna

Kohdista testiliuskan musta 
viiva Instrument-laitteen 
mustaan viivaan.

Testityyppi 

Näytealue

Lisää näyte tai QC-liuos SEN 
JÄLKEEN, kun testiliuska on 
asetettu paikalleen.
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Huomautus: Testiliuska voi näyttää 
erilaiselta.



3.3  Kapillaarinäytteenotto ja lisääminen

Kun minkä tahansa tyyppistä näytettä otetaan, noudata yleisiä, organisaatiosi antamia 
verinäytteenoton varotoimia ja ohjeistuksia. Katso näytetyyppejä ja näytteenottoa 
koskevia tietoja testiliuskan pakkausselosteesta. Näytteitä voidaan lisätä suoraan 
sormenpäästä tai siirtopipettiä käyttäen.

Tiedot LumiraDx:n suosittelemista siirtopipeteistä ovat verkkosivustolla lumiradx.com. 
Näytteen lisäyksen koulutusvideoita on verkkosivustolla kc.lumiradx.com.

Kapillaariverinäytteen ottaminen 
sormenpäästä

Käytä lansettia sormenpään lähellä alas 
suuntautuvalla sivulla. 

Pyydä, että potilas huuhtelee kätensä 
lämpimällä vedellä ja kuivaa ne ennen 
lansetilla puhkaisua. Tämä on hyvä tapa 
poistaa kaikki lika sormesta ja lisätä 
sormen verenkiertoa. Verenkiertoa lisää 
myös, jos käsivartta pidetään kylkeä 
vasten suoraan alaspäin tai jos sormea 
hierotaan tyvestä, jolloin saadaan 
riittävän iso pisara verta. 

Sormenpäänäytteen lisääminen 
testiliuskalle

Anna sormessa riippuvan veripisaran 
vain koskettaa testiliuskan näytealueen 
keskiosaa. 

Varmista, että näyte lisätään keskiosaan 
ja että se täyttää kokonaan näytealueen 
yhdellä kokonaisella pisaralla.

Älä anna sormen koskettaa testiliuskaa 
välttääksesi näytteen tuhriintumista.

Kun näyte havaitaan, Instrument-laitteesta 
kuuluu ääni ja näyttöön ilmestyy 
vahvistusviesti.
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Kapillaariverinäytteen ottaminen 
siirtopipettiä käyttäen

Kun käytetään siirtopipettiä verinäytteen 
ottamiseen, noudata aiemmin 
kuvattuja vaiheita veren virtauksen 
lisäämiseksi valittuun sormeen. Käytä 
lansettia veripisaran muodostamiseksi 
sormenpäähän. 

Pidä siirtopipettiä vaakasuorassa 
ja kosketa kärjellä veripisaraa. 
Kapillaarivoima imee automaattisesti 
näytteen pipettiin.

• ÄLÄ purista siirtopipetin paljetta 
ennen näytteenottoa tai sen jälkeen.

• ÄLÄ anna siirtopipetin koskettaa 
sormea. 

• Varmista, että siirtopipetti täyttyy 
mustaan täyttöviivaan tai 
siirtopipetin päähän saakka sen 
mukaan, minkätyyppinen siirtopipetti 
on käytössä.

• Jos ilmakuplia havaitaan, hävitä 
siirtopipetti ja aloita alusta. 

Aseta siirtopipetin kärki veripisaralle.  
Älä purista paljetta.

Aseta siirtopipetin kärki veripisaralle. 
Kapillaarivoima imee automaattisesti 

näytteen pipettiin.
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3.4  Näytteen lisääminen muita näytetyyppejä 
käytettäessä

Katso LumiraDx-testiliuskan tuoteselosteesta tieto käytettävissä olevista näytetyypeistä 
testiä kohden sekä ohjeet erilaisten näytetyyppien siirtämisestä testiliuskan näytealueelle. 
Käytä suositeltua siirtomenetelmää yhden pienen pisaran kokoisen näytteen lisäämisestä 
paikalleen asetetussa testiliuskassa olevalle pyöreälle näytealueelle. 

3.5  QC-liuoksen lisääminen

Katso LumiraDx QC -kontrollitestausta koskevia tietoja LumiraDx Quality Control 
-pakkauselosteesta.

ÄLÄ lisää enempää kuin vain yksi pisara näytettä. 

ÄLÄ kosketa testiliuskaa ennen kuin testaus on päättynyt ja tulos näytetään.

Siirtopipettinäytteen lisääminen 
testiliuskalle

Pidä täytettyä siirtopipettiä pystysuorassa 
näytealueen yläpuolella ja purista 
paljetta varovasti tai paina mäntää 
näytteen siirtämiseksi siirtopipetin kärkeen.

Anna veripisaran koskettaa näytealuetta. 
Älä vapauta paljeeseen kohdistuvaa 
puristusta näytteen lisäämisen aikana.

Kun näyte havaitaan, Instrument-laitteesta 
kuuluu ääni ja näyttöön ilmestyy 
vahvistusviesti.

Hävitä lansetti asianmukaiseen pistävän 
ja viiltävän jätteen astiaan. Puhdista 
potilaan sormi puhtaalla puhdistusliinalla 
ja paina hieman. 

Jos testi on tehtävä uudelleen, käytä 
uutta testiliuskaa ja lansettia sekä eri 
sormea.

Pidä siirtopipettiä pystysuorassa ja 
purista paljetta varovasti veripisaran 

lisäämiseksi näytealueelle.

Pidä siirtopipettiä pystysuorassa ja 
paina mäntää varovasti veripisaran 

lisäämiseksi näytealueelle.



Potilastesti

Suorita 
potilastesti.

Tuloshistoria

Tarkastele 
aiempia 
testituloksia.

Asetukset

Omat asetukset ja 
järjestelmänvalvojan 
asetukset.

QC-testi

Suorita QC-testit.

Kirjaudu ulos

Kirjaudu ulos 
Instrument-
laitteesta.

4  Instrument-laitteen käyttö

4.1  Aloitusnäyttö

LumiraDx Instrument -laitetta voidaan käyttää kolmessa eri tilassa: Itsenäisenä laitteena, 
Hallittu-tilassa tai EHR-liitettynä laitteena.

Tässä luvussa kuvataan, kuinka tehdään ensimmäinen asennus, syötetään omat 
asetukset, suoritetaan potilas- ja QC-testit ja tarkastellaan tuloshistoriaa. Tässä kuvataan 
myös liitetyille laitteille tarkoitettu laajennettu toiminta.

Huomaa:

• Ohjeisiin on liitetty näyttökuvien esimerkkejä. Jotkin näytöt voivat näyttää erilaisilta 
kyseisen testin tai käyttötilan mukaisesti. Kaikki tässä Platform-käyttöoppaassa 
näytetyt näyttökuvat, testinimet ja tulokset ovat vain esimerkkejä.

• Voit kuulla LumiraDx Instrument -laitteen äänet vain, kun ne on otettu käyttöön. 
Tässä Platform-käyttöoppaassa oletetaan, että äänet on otettu käyttöön.

Instrument-laitteen käyttö - 29



4.2  Asetukset-valikko

Yleisten käyttäjäasetusten valikko

Kaikki käyttäjät voivat asettaa omia näyttö- 
ja ääniasetuksia Asetukset-valikossa. Katso 
ohjeet tämän Platform-käyttöoppaan luvusta 
”Instrument-laitteen käyttö”.

Järjestelmänvalvojan asetusten valikko 

Järjestelmänvalvoja voi asettaa päivämäärän 
ja ajan. Katso ohjeet tämän Platform-
käyttöoppaan luvusta ”Instrument-laitteen 
käyttö”.

Tietoja-ruudussa on tiedot Instrument-
laitteen ohjelmisto- ja laitteistoversioista sekä 
sarjanumero. Liitettyjen Instrument-laitteiden 
näytössä näkyy myös organisaation, Instrument-
laitteen ja työryhmän nimi.

Tehdasasetusten palauttamista voidaan käyttää 
kaikkien tällä hetkellä Instrument-laitteessa 
tallennettujen tietojen poistamiseen. Tähän 
sisältyvät tuloshistoria ja asetukset.

30 - Instrument-laitteen käyttö



4.3  Itsenäisenä laitteena 
käytettävän Instrument-laitteen 
ensimmäinen asennus

Järjestelmänvalvojan on asetettava Itsenäisten 
Instrument-laitteiden kieliasetus sekä 
päivämäärä ja kellonaika ennen potilastestin 
suorittamista.  Kuka tahansa käyttäjä voi säätää 
muita ääni- ja näyttöasetuksia. 

Järjestelmänvalvojan ja yleiskäyttäjän salasanat 
Itsenäisen laitteen käyttöä varten ovat Platform-
pikaoppaan irti repäistävällä sivulla.

1. Käynnistä

Käynnistä Instrument-laite painamalla 
Instrument-laitteen takaosassa sijaitsevaa 
virtapainiketta. Kuulet Instrument-laitteen 
käynnistyvän, vaikka näyttö on pimeänä 
useiden sekuntien ajan. Jos näyttö on juuri 
himmentynyt, napauta kosketusnäyttöä sen 
aktivoimiseksi.

2. Anna salasana

Napauta salasanakenttää näppäimistön 
saamiseksi näkyviin. 

Anna salasana (käyttämällä mukana 
toimitettua järjestelmänvalvojan salasanaa) 
ja viimeistele sisäänkirjautuminen valitsemalla 
Kirjaudu.

Huomautus: Järjestelmänvalvojan salasana 
annetaan Platform-pikaoppaan irti repäistävällä 
sivulla.
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4. Aseta päivämäärä ja aika

Valitse Asetukset ja sitten Päivämäärä ja aika.

Valitse päivämääräkenttä ja aseta päivämäärä 
valintapyörällä. Valitse ”Valmis”.

Valitse kellonaikakenttä ja aseta aika 
valintapyörällä. Valitse ”Valmis”.

Valitse ”Valmis”. Tarkista, että päivämäärä ja aika 
ovat oikein, ja tallenna valitsemalla ”Vahvista”. 

Palaa aloitusnäyttöön ja valitse ”Kirjaudu ulos”.

3. Aseta kieli

Kieli on oletuksena englanti. Aseta jokin muu 
kieli valitsemalla ”Asetukset” ja sitten ”Kieli”. 

Valitse näytön tekstin kieli luettelosta. Käytössä 
olevan kielen kohdalla on valintamerkki. 

Tallenna valitsemalla ”Valmis” ja palaa 
Asetukset-valikkoon. 
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4.4  Liitettynä laitteena käytettävän Instrument-laitteen 
ensimmäinen asennus 

Liitetyn Instrument-laitteen asetukset tulisi asentaa Connect Manager-sovelluksen kautta 
Järjestelmävalvojan toimesta. Katso lisätietoja LumiraDx Connect -käyttöoppaasta.

Käynnistä painamalla Instrument-laitteen takaosassa sijaitsevaa virtapainiketta. Kuulet 
Instrument-laitteen käynnistyvän, vaikka näyttö on pimeänä useiden sekuntien ajan. 
Aseta kieli noudattamalla vaiheita Itsenäisen laitteen ensimmäisen asetuksen kohdasta.
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Ladataksesi muut Instrument-laitteen asetukset 
varmista, että Instrument-laite on LumiraDx 
Connect Hub -laitteen kantaman alueella 
tai että laitetta käytetään LumiraDx Connect 
App -sovelluksella (noin 10 metrin sisällä). Jos 
näytön yläosassa näkyy  , Instrument-laite 
on yhdistetty Connect Manager -sovellukseen 
ja Instrument-laitteen asetukset ladataan ja 
asennetaan automaattisesti. 

Jos Instrument-laite on LumiraDx Connect Hubin 
alueella, aika-, päivämäärä- ja kieliasetukset 
asetetaan automaattisesti ja nämä asetukset 
näkyvät harmaina asetusvalikossa.



Asetusten lataaminen ensimmäistä asennusta varten kestää enintään 4 minuuttia. 

EHR-liitetyissä Instrument-laitteissa näytön yläosassa näkyy .  Tämä integroi LumiraDx 
Instrument -laitteen jo olemassa olevaan sähköiseen potilastietojärjestelmään 
potilastestitulosten siirtämistä varten. Potilaan testituloksia voidaan sitten tarkastella LIS- 
tai HIS-järjestelmässä. 

Instrument-laitteen tilarivillä 
näkyy , kun Instrument-
laite on liitetty Connect 
Manager -sovellukseen

Instrument-laitteen 
tilarivillä näkyy , 
kun Instrument-laite 
on liitetty sähköiseen 
potilastietojärjestelmään

34 - Instrument-laitteen käyttö



4.5  Näytön ja äänen 
asetukset

Äänet

Näppäinäänet ja äänihälytykset voidaan ottaa 
käyttöön tai poistaa käytöstä Äänet-valikossa.

Valitse ”Asetukset” ja sitten ”Äänet”. Aseta 
äänet käyttöön tai pois käytöstä tai aseta 
äänenvoimakkuus liukusäätimen avulla.

Tallenna valitsemalla ”Valmis” ja palaa 
Asetukset-valikkoon.

Kaikki käyttäjät voivat asettaa omia näyttö- ja 
ääniasetuksia Asetukset-valikossa.

Näyttö

Näyttö-valikossa voidaan säätää näytön 
kirkkautta.

Valitse ”Asetukset” ja sitten ”Näyttö”. Käytä 
liukusäädintä kirkkauden säätämiseen.

Tallenna valitsemalla ”Valmis” ja palaa 
Asetukset-valikkoon.
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4.6  Potilastestin suorittaminen

Tässä Platform-käyttöoppaassa kuvataan LumiraDx Instrument -laitteen potilastestin 
perusmenetelmä. Jos tietyn diagnostisen testin testimenetelmässä on eroavaisuuksia, 
Instrument-laite antaa kehotteen menetelmän jokaisessa vaiheessa. Katso tietyn testin 
tiedot LumiraDx-testiliuskojen pakkausselosteesta ennen kuin suoritat uuden testin.

Tärkeitä huomautuksia

Tarkastellaksesi testitietoja potilastestin aikana tai testitulosten näytössä paina  
kosketusnäytön yläosasta.

Peruuta potilastesti valitsemalla kosketusnäytön yläosasta ”Peruuta” ja noudata 
Instrument-laitteen kehotteita.

AINA

• Aseta Instrument-laite tasaiselle, tukevalle alustalle ennen testin 
aloittamista.

• Lisää näyte SEN JÄLKEEN, kun olet asettanut testiliuskan paikalleen ja 
saanut Instrument-laitteelta kehotteen.

• Noudata LumiraDx-testiliuskojen pakkausselosteessa annettuja testin 
käyttöolosuhteita.

• Noudata LumiraDx-testiliuskojen pakkausselosteessa annettuja, 
testiliuskojen oikeaa käsittelyä koskevia ohjeita.

36 - Instrument-laitteen käyttö



1. Käynnistä ja kirjaudu sisään

Käynnistä Instrument-laite painamalla 
Instrument-laitteen takaosassa sijaitsevaa 
virtapainiketta.  Kuulet Instrument-laitteen 
käynnistyvän, vaikka näyttö on pimeänä 
useiden sekuntien ajan. Jos näyttö on 
himmentynyt, napauta kosketusnäyttöä sen 
aktivoimiseksi.

Jos Instrument-laitetta käytetään Itsenäisenä 
laitteena, jossa on vain salasanakenttä, 
napauta sitä näppäimistön saamiseksi näkyviin. 

Anna salasana ja viimeistele kirjautuminen 
valitsemalla ”Kirjaudu”.

Jos Instrument-laitetta käytetään 
liitettynä, napauta käyttäjätunnuksen 
kenttää näppäimistön saamiseksi 
näkyviin. Vaihtoehtoisesti käyttäjätunnus 
voidaan skannata / Barcode Scanner 
-viivakoodinlukijalla. Katso skannausohjeet 
tämän Platform-käyttöoppaan luvusta 
”Apulaitteet”.

Napauta salasanakenttää näppäimistön 
saamiseksi näkyviin.

Anna salasana ja viimeistele kirjautuminen 
valitsemalla ”Kirjaudu”.
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2. Tarkista päivämäärä ja aika

Tarkista, että päivämäärä ja aika ovat oikein. 
Jos ne eivät ole oikein, järjestelmänvalvojan on 
asetettava nykyinen päivämäärä ja aika. Katso 
lisätietoja kohdasta ”Ensimmäinen asennus, 
4.3.”.

3. Valitse potilastesti

Valitse aloitusnäytön Potilastesti-painike.

4. Anna potilastiedot

Valitse mikä tahansa kenttä käyttääksesi 
näppäimistöä potilastietojen antamiseen tai 
skannaa potilastunniste Barcode Scanner 
-viivakoodinlukijalla. Katso skannausohjeet 
tämän Platform-käyttöoppaan luvusta 
”Apulaitteet”.

Siirry kentästä toiseen näppäimistön Enter-
painikkeen avulla tai valitse kenttä lisätietojen 
antamiseksi.

Anna kaikki käytettävissä olevat potilastiedot ja 
jatka valitsemalla ”Valmis”.

Huomautus: Jos mitään potilastietoja ei ole 
käytettävissä, valitse ”Valmis”.
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5. Instrument-laitteen käyttö EHR-liitetyssä 
tilassa

Jos Instrument-laitteen EHR-liitäntä on aktiivinen, 
skannaa potilastunnus Barcode Scanner 
-viivakoodinlukijalla tai etsi potilas HIS- tai 
LIS-järjestelmästä syöttämällä potilaan tiedot. 
Napauta sitten ”Hae”.

Huomautus: Jos potilastietoja ei ole saatavilla, 
napauta ”Hae” lisäämättä mitään tietoja. 
Potilasta haettaessa täytyy syöttää joko koko 
potilastunnus tai sukunimi.

EHR Connect -potilashaku

Jos syötetyt tiedot sopivat vain yhteen 
potilaaseen, Instrument-laite näyttää ”Vahvista 
potilaan tiedot” -näytön. Jos syötetyt tiedot 
sopivat 2:sta 5:een potilaaseen, näytöllä 
luetellaan osumat. Valitse hakuluettelosta oikea 
potilas. 

Huomautus: Jos et valitse hakuluettelosta 
yhtään saatavilla olevaa potilasta, napauta 
”Ohita”.



6. Vahvista potilastiedot

Tarkista, että potilastiedot ovat oikein, ja jatka 
valitsemalla ”Vahvista”.
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Ei potilasosumaa

Jos haku aikakatkaistiin, potilasosumia ei 
löydy tai potilasosumia on yli 5, näyttöön 
tulee viesti. Napauta ”Jatka” jatkaaksesi testiä 
varmentamatta potilastietoja tai napauta 
”Peruuta” palataksesi takaisin tekemään uutta 
hakua.



7. Avaa luukku ja aseta testiliuska

Instrument-laitteen näyttö antaa kehotteen 
avata luukku ja asettaa testiliuska paikalleen. 

Ota testiliuska pakkauksestaan ja pidä sitä 
sininen alue suunnattuna ylöspäin. 

Kohdista testiliuskassa oleva musta 
kohdistusviiva Instrument-laitteen mustaan 
viivaan. Työnnä testiliuska varovasti niin pitkälle 
kuin se menee. 

Instrument-laitteesta kuuluu ääni, kun testiliuska 
havaitaan. 

ÄLÄ kosketa testiliuskan näytealuetta.

ÄLÄ kosketa testiliuskan kontaktipintoja.

ÄLÄ lisää näytettä ennen kuin saat 
siihen kehotteen.

8. Valitse näytetyyppi

Valitse tarvittava näytetyyppi näytön luettelosta.

Näytetyyppi on testityypistä riippuvainen 
(katso lisätietoja LumiraDx:n testiliuskojen 
pakkausselosteesta).

Huomautus: Instrument-laite antaa kehotteen 
asentaa erän kalibrointitiedosto, kun asetetaan 
uusi testiliuskaerä.

Huomautus: Kapillaariveri tarkoittaa sekä 
sormenpäänäytettä että siirtopipetin käyttöä.
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9. Vahvista testi- ja näytetyyppi

Tarkista, että testi- ja näytetyyppi ovat oikein ja 
jatka valitsemalla ”Vahvista”. 

Huomautus: Etenemispalkki osoittaa, onko 
Instrument-laite lämmittämässä testiliuskaa.

10. Lisää näyte

Instrument-laite näyttää kehotteen, kun näyte on 
lisättävä.

Lisää näyte suoraan testiliuskan yläosassa 
olevalle pyöreälle näytealueelle. Näytteen 
täytyy peittää koko näytealue. Katso näytteen 
lisäämisohjeet tämän Platform-käyttöoppaan 
luvusta ”Testiliuskojen käsittely”.

Testiliuska imee näytteen kapillaarivoiman 
avulla.

Huomautus: Huomioi näytteen lisäysajan 
laskenta testivirheiden välttämiseksi. Tämä 
näytetään ajan laskentapalkkina, ja Instrument-
laitteesta kuuluu ääni, kun aikaa on jäljellä 
10 sekuntia. Jos näytettä ei ole lisätty laskenta-
ajan päättyessä, Instrument-laite näyttää 
virheviestin.
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Kun näyte havaitaan, Instrument-laitteesta 
kuuluu ääni ja näyttöön ilmestyy vahvistusviesti.

ÄLÄ lisää enempää kuin vain yksi 
pisara näytettä. 

ÄLÄ kosketa testiliuskaa ennen kuin 
testi on päättynyt ja tulos näytetään.

11. Välittömästi sulje luukku jatkaaksesi

Instrument-laitteen näyttö antaa kehotteen 
luukun sulkemiseksi. 

Huomautus: Ajan laskentapalkki näytetään 
vain muutaman sekunnin ajan. On tärkeää 
sulkea luukku nopeasti kehotteen jälkeen, jotta 
testivirheiltä vältytään. Jos luukkua ei ole suljettu 
laskenta-ajan päättyessä, Instrument-laitteesta 
kuuluu ääni ja ilmestyy virheviesti.
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12. Testi käynnissä

Analysointi alkaa ja näyttöön ilmestyy 
etenemispalkki, joka osoittaa testin olevan 
käynnissä.

Huomautus: Jokaisella testityypillä on eri 
käsittelyaika.

ÄLÄ avaa luukkua tai siirrä Instrument-
laitetta testin aikana, tai syntyy virhe ja 
testitulos jää tallentamatta.
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13. Tarkastele tulosta

Kun testi on valmis, tulos ilmestyy näytölle (tässä 
näytetään kvantitatiivisen ja kvalitatiivisen 
tuloksen esimerkki).

Viitealueen ylä- tai alapuolella olevat tulokset 
näytetään punaisina, ja ne osoitetaan 
symboleilla > (yli) tai < (alle).

Jos LumiraDx Printer -tulostin on liitetty 
Instrument-laitteeseen, käytettävissä on 
”Tulosta”-vaihtoehto. Tulosta testitulos 
napauttamalla ”Tulosta”. 

Tarkastele tulosta ja valitse sitten ”Lopeta” tai 
”Kommentti” (jos halutaan lisätä kommentti). 
Kommentin pituus voi olla enintään 50 merkkiä.

Voit hylätä testituloksen valitsemalla ”Kommentti” 
ja sitten ”Hylkää tulos”. Jos testitulos hylätään, 
on lisättävä kommentti. 

Kun haluttu kommentti tai kommentit on syötetty, 
palaa tulosnäyttöön valitsemalla ”Valmis”.

Tallenna testitulos tuloshistoriaan valitsemalla 
”Lopeta” ja päätä testi. 

Huomautus: Jos Instrument-laitetta käytetään 
sen ollessa liitettynä, on napautettava ”Lopeta”, 
jotta tulos ja mahdolliset kommentit lähetetään 
EHR:lle.



4.7  QC-testi 

LumiraDx Instrument -laitteessa on useita sisäänrakennettuja QC-toimintoja.  
Näiden lisäksi voidaan tarvittaessa käyttää LumiraDx QC-testejä (QC-liuoksia) 
määrättyjen vaatimusten täyttämiseksi.

LumiraDx QC-testeillä suoritettavaan QC-testaukseen tarvittavat välineet:

• LumiraDx Instrument-laite

• LumiraDx-testiliuskat

• LumiraDx QC-liuokset 

QC-testin valmistelussa noudatetaan samoja vaiheita kuin potilastestin 
suorittamisen valmistelussakin. Ainoa ero testimenetelmässä on QC-testien 
käyttäminen potilasnäytteiden sijasta. 

Kun Instrument-laitteita hallitaan niiden ollessa liitettyinä, QC-testikäytännön 
asetuksena Connect Manager -asetuksissa voi olla ”Pakollinen”. Tämä tarkoittaa, 
etteivät käyttäjät eivätkä pääkäyttäjät pysty suorittamaan potilastestiä, kun 
vuorossa on sen tietyn testin QC-testi. Pakollisten QC-testien ajoitus ja toistotiheys 
ovat määritettävissä Connect Managerissa.
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14. Poista testiliuska ja hävitä se

Instrument-laite antaa kehotteen poistaa 
testiliuska.

Vedä varovasti testiliuskan sinisellä merkitystä 
alueesta. Hävitä testiliuska.

Desinfioi Instrument-laite potilastestien välillä. 
Katso lisätietoja tämän Platform-käyttöoppaan 
luvusta ”Puhdistus ja desinfiointi”.

Sulje Instrument-laitteen luukku.

Hävitä kaikki potilastestaukseen 
käytetyt testiliuskat turvallisesti 
ja paikallisten määräysten ja 
menetelmien mukaisesti.



4.8  QC-testin suorittaminen

Tässä Platform-käyttöoppaassa kuvataan LumiraDx Platform -alustalla suoritettava 
QC-perustestimenetelmä. Jos tietyn QC-testin testimenetelmässä on eroavaisuuksia, 
Instrument-laite antaa kehotteen menetelmän jokaisessa vaiheessa. Katso erityistietoja 
LumiraDx-testiliuskojen pakkausselosteesta ennen kuin suoritat uuden QC-testin.

Tärkeitä huomautuksia

AINA

• Pue käsiin puhtaat hanskat ennen QC-testin suorittamista. 

• Aseta Instrument-laite tasaiselle, tukevalle alustalle ennen testin 
aloittamista.

• Käytä vain LumiraDx QC -testejä.

• Lisää QC-liuosta SEN JÄLKEEN, kun olet asettanut testiliuskan paikalleen 
ja saanut Instrument-laitteelta kehotteen.

• Noudata LumiraDx-testiliuskojen pakkausselosteessa annettuja testin 
käyttöolosuhteita.

• Noudata LumiraDx-testiliuskojen pakkausselosteessa annettuja, 
testiliuskojen oikeaa käsittelyä koskevia ohjeita.

Voit tarkastella testitietoja QC-testin aikana tai testitulosnäytössä valitsemalla  
kosketusnäytön yläosasta.

Peruuta QC-testi valitsemalla kosketusnäytön yläosasta ”Peruuta” ja noudattamalla 
Instrument-laitteen kehotteita.
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Katso lisätietoja LumiraDx QC -liuoksista LumiraDx Quality Control 
-pakkausselosteista.



1. Käynnistä ja kirjaudu sisään

2. Tarkista päivämäärä ja aika

Tarkista, että päivämäärä ja aika ovat oikein. 
Jos ne eivät ole oikein, järjestelmänvalvojan 
on asetettava päivämäärä ja aika. (Katso 
lisätietoja tämän luvun kohdasta ”Ensimmäinen 
asennus”).

3. Valmistele QC-liuos

Valmistele QC-liuos LumiraDx Quality Control 
-pakkausselosteen mukaisesti.

4. Napauta QC-testi

Valitse aloitusnäytön QC-testi-painike. 

5. Valitse QC-testi

Valitse QC-valikosta QC-testi.
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6. Avaa luukku ja aseta testiliuska

Instrument-laitteen näyttö antaa kehotteen 
avata luukku ja asettaa testiliuska paikalleen. 

Ota testiliuska pakkauksestaan ja pidä sitä 
sininen alue suunnattuna ylöspäin. 

Kohdista testiliuskassa oleva musta 
kohdistusviiva Instrument-laitteen mustaan 
viivaan. Työnnä testiliuska varovasti niin pitkälle 
kuin se menee. 

Instrument-laitteesta kuuluu ääni, kun testiliuska 
havaitaan. 

7. Vahvista testityyppi

Tarkista, että testityyppi on oikein ja jatka 
valitsemalla ”Vahvista”. 

Huomautus: Instrument-laite antaa kehotteen 
asentaa erän kalibrointitiedosto, kun asetetaan 
uusi testiliuskaerä.

ÄLÄ kosketa testiliuskan näytealuetta.

ÄLÄ kosketa testiliuskan kontaktipintoja.

ÄLÄ lisää QC-testiä ennen kuin saat 
kehotteen.
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8. Valitse QC-taso

Valitse tarkoitettu QC-taso näytetystä luettelosta.

Katso lisätietoja LumiraDx Quality Control 
-pakkausselosteesta.

Huomautus: Instrument-laite antaa kehotteen, 
kun QC-liuosta on lisättävä testiliuskalle.

9. Anna QC–testin eränumero

Napauta syöttökenttää saadaksesi 
näppäimistön käyttöön, syötä QC-testin 
16-numeroinen eränumero ja jatka 
napauttamalla ”Seuraava”.

Vaihtoehtoisesti skannaa QC-testin viivakoodi 
Barcode Scanner -viivakoodinlukijalla. Katso 
skannausohjeet tämän Platform-käyttöoppaan 
Apulaitteet-luvusta.

Huomautus: Näytöllä näkyy virheilmoitus, 
mikäli syötetään eri QC-testitason viivakoodi tai 
edellisessä näytössä valitun QC-testin viivakoodi.
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10. Lisää QC-liuos

Instrument-laite antaa kehotteen, kun QC-
näytettä on lisättävä.

Lisää QC-näyte suoraan testiliuskassa olevalle 
pyöreälle näytealueelle. Liuoksen täytyy 
peittää koko näytealue. Katso LumiraDx QC 
-testejä koskevia lisätietoja LumiraDx QC 
-pakkauselosteesta.

Huomautus: Huomioi näytteen lisäämisen 
laskenta-aika testivirheiden välttämiseksi. Tämä 
näytetään laskenta-aikapalkilla. Jos näytettä ei 
ole lisätty laskenta-ajan päättyessä, Instrument-
laitteesta kuuluu ääni ja näyttöön ilmestyy 
virheviesti.

Kun QC-näyte havaitaan, Instrument-laitteesta 
kuuluu ääni ja näyttöön ilmestyy vahvistusviesti.

ÄLÄ lisää enempää kuin vain yksi 
pisara QC-liuosta. 

ÄLÄ kosketa testiliuskaa ennen kuin 
testi on päättynyt ja tulos näytetään.
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11. Välittömästi sulje luukku jatkaaksesi

Instrument-laite antaa kehotteen sulkea luukku.

Analysointi alkaa ja näyttöön ilmestyy 
etenemispalkki, joka osoittaa testin olevan 
käynnissä. 

Huomautus: Huomioi luukun sulkemisajan 
laskenta testivirheiden välttämiseksi. Tämä 
näytetään laskentapalkkina vain muutaman 
sekunnin ajan. Jos luukkua ei ole suljettu 
laskenta-ajan päättyessä, Instrument-laitteesta 
kuuluu ääni ja ilmestyy virheviesti.

12. QC-testi käynnissä

QC-testin analysointi alkaa ja näyttöön ilmestyy 
etenemispalkki, joka osoittaa testin olevan 
käynnissä.

Huomautus: Jokaisella testityypillä on eri 
käsittelyaika. 

ÄLÄ avaa luukkua tai siirrä Instrument-
laitetta testin aikana, tai syntyy virhe ja 
testitulos jää tallentamatta.
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13. Tarkastele QC-tulosta

Kun QC-testi on suoritettu, näytöllä näkyvät 
tulos, tulosten hyväksyttävä viitealue ja QC-
testin onnistuminen tai epäonnistuminen. Tässä 
näytetään esimerkkitulos.

Tarkastele tulosta ja valitse sitten ”Lopeta” tai 
”Kommentti” (jos halutaan lisätä kommentti). 
Kommentin pituus voi olla enintään 50 merkkiä. 

Kun haluttu kommentti tai kommentit on syötetty, 
palaa tulosnäyttöön valitsemalla ”Valmis”.

Tallenna testitulos tuloshistoriaan valitsemalla 
”Lopeta” ja päätä testi.

14. Poista testiliuska ja hävitä se

Instrument-laite antaa kehotteen poistaa 
testiliuska.

Vedä varovasti testiliuskan sinisellä merkitystä 
alueesta. Hävitä testiliuska.

Sulje Instrument-laitteen luukku.

Tulosten hyväksyttävä viitealue kullekin 
QC-testitasolle kerrotaan Testiliuska-
pakkauksen pakkausselosteen 
LumiraDx-QC-testien viitealueissa.

Hävitä kaikki QC-testaukseen käytetyt 
testiliuskat turvallisesti paikallisten 
määräysten ja menetelmien 
mukaisesti.
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15. Suorita jäljellä olevat QC-tasot 

Useita QC-tasoja saatetaan tarvita testityypistä 
riippuen. 

Katso QC-tasoja koskevia lisätietoja LumiraDx 
Quality Control -pakkausselosteesta.

Testaa mahdolliset muut QC-tasot toistamalla 
vaiheet kohdasta QC-testin suorittaminen.
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16. Pakollinen QC-testikäytäntö

Liitetyillä Instrument-laitteilla, joilla QC-
testikäytännön asetus on ”Pakollinen”, on 
valikossa lisäksi ”Laadunvarmistuksen tila”.
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Laadunvarmistuksen tilan luokituksena on 
”Viimeaikaiset testit”, mikä tarkoittaa testieriä, 
joissa on äskettäin tehty potilas- tai QC-testejä. 
”Muut testit” ovat testieriä, joissa ei ole tehty 
potilas- eikä QC-testejä yli 90 vuorokauteen.

Huomautus: Laadunvarmistuksen tila voidaan 
suodattaa myös testityypin mukaan.

QC-testitason valintanäytössä esitetään myös 
kunkin QC-testitason tila sekä kaikkien äskettäin 
tehtyjen QC-testien päivämäärä.

QC-testitason suorittamisen jälkeen Instrument-
laite palaa QC-testitason valintasivulle, kunnes 
kaikki QC-testitasot on suoritettu.
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Jos käyttäjä yrittää tehdä potilastestin erälle, 
jolle on vuorossa pakollinen QC-testi, Instrument-
laite näyttää varoitusviestin ja kehottaa 
käyttäjää tekemään QC-testin.



4.9  Tuloshistoria

LumiraDx Instrument -laite voi tallentaa 1 000 
potilas- tai QC-testitulosta yhdessä suoritusajan, 
päivämäärän ja kommenttien kanssa. Jos 
Instrument-laitteen muisti on täynnä, vanhin 
tulos poistetaan automaattisesti.

1. Käynnistä ja kirjaudu sisään

2. Valitse Tuloshistoria

Voit tarkastella potilas- tai QC-testituloksia 
valitsemalla ”Tuloshistoria”.

3. Tarkastele testituloksia

Kaikki syötteet näytetään 
päivämääräjärjestyksessä, uusin ylimmäisenä. 
Testituloksia voidaan suodattaa valitsemalla 
Potilastestit, QC-testit, Hylätyt testit tai Virheelliset 
testit.

Testitulokset merkitään Virheellisiksi, jos testin 
käsittelyn aikana ilmenee järjestelmävirhe. 
Katso lisätietoja virheistä tämän Platform-
käyttöoppaan luvusta ”Vianetsintä”.

Selaa luettelon läpi ja valitse jokin tiedosto sen 
tarkastelemiseksi kokonaisuudessaan.

Hae potilaan testitulos Potilastestit-, Virheelliset 
testit- tai Hylätyt testit -näytöstä syöttämällä 
hakukenttään potilastunnus, etunimi tai 
sukunimi.

Huomautus: Osittaisen potilastunnuksen, 
etunimen tai sukunimen haku toimii vain 
hakuprosessin alussa.
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Kaikki potilas- tai QC-testitulokset voidaan 
tulostaa testitulostietojen näytöstä napauttamalla 
”Tulosta”, kun LumiraDx Printer -tulostin on 
liitettynä Instrument-laitteen USB-porttiin.

EHR-liitetyt Instrument-laitteet ilmaisevat, 
onko testitulos lähetetty sähköiseen 
potilastietokantaan.

-symboli aloitusnäytössä ilmaisee, että yksi 
tai useampi testitulos on vielä lähettämättä 
EHR:ään.
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Tuloshistorialuettelossa ”Lähetetty” ja ”Ei-lähetetty” 
ilmaisevat, onko testitulokset lähetetty EHR:ään.
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4.10  Laitteen sisäinen 
laadunvalvonta

Instrument-laitteessa käynnistyksen aikana 
ja testianalyysin aikana suoritettujen 
järjestelmätarkistusten lisäksi jotkin LumiraDx-testit 
tekevät potilastestin ohella myös laitteen sisäistä 
laadunvarmistusanalyysiä.

Kun testi on valmis ja laitteen sisäinen 
laadunvalvonta (OBC) -testi on onnistunut, 
testitulos esitetään tavalliseen tapaan. 
Tuloshistoria-näkymän tai tulosnäytöllä näkyvän  

 napauttaminen testin lopussa tuo esiin testiä 
koskevat lisätiedot, mukaan lukien ”Kontrolli: 
Kelvollinen”, mikä varmistaa, että laitteen sisäinen 
laadunvalvonta (OBC) on onnistunut.

Jos laitteen sisäinen laadunvalvonta (OBC) 
epäonnistuu, näytölle ilmestyy virheviesti ja 
testitulos jää saamatta. Noudata näytössä 
näkyviä ohjeita, kun hävität testiliuskan ja aloitat 
uuden testin. Jos ongelma jatkuu, ota yhteys 
asiakaspalveluun.
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Kun testin sisäinen laadunvalvonta (OBC) 
epäonnistuu, testi näkyy tuloshistorian 
”Virheellinen”-suodattimessa. 



5  Puhdistus ja desinfiointi

On tärkeää noudattaa organisaatiosi desinfiointiohjeistusta. Seuraavassa kerrotaan 
Instrument-laitteen puhdistus- ja desinfiointimenetelmät. Jos näitä menetelmiä ei 
noudateta, Instrument-laitteeseen voi tulla toimintahäiriö. 

Puhdistamisen ja desinfioinnin välinen ero:

Puhdistaminen on lian tai muun vierasaineen poistamista Instrument-laitteen pinnalta.

Desinfiointi on haitallisten mikrobien (patogeenien) kemiallista poistamista Instrument-
laitteesta.

Milloin Instrument-laite on puhdistettava ja desinfioitava?

Instrument-laite on puhdistettava aina, kun se on näkyvästi likainen. Instrument-laite 
on desinfioitava jokaisen potilaskäytön jälkeen ja aina, kun Instrument-laite on voinut 
kontaminoitua potilasnäytteestä tai QC-testiliuoksesta.

Mitä puhdistetaan ja desinfioidaan?

Seuraavat Instrument-laitteen osat voidaan puhdistaa ja/tai desinfioida:

• Testiliuska-aukkoa ympäröivä alue

• koko Instrument-laitteen kotelo

• Instrument-laitteen kosketusnäyttö

• Instrument-laitteen luukun kaikki pinnat.

ÄLÄ yritä viedä mitään esineitä tai puhdistusmateriaaleja testiliuska-aukon 
sisään.

Käytä aina LumiraDx:n hyväksymiä desinfiointiliinoja Instrument-laitteen 
desinfiointiin. Tietoja LumiraDx:n hyväksymistä desinfiointiliinoista on 
verkkosivustolla lumiradx.com.

Vältä USB-portteja ja virran tuloliitintä.

Instrument-laitteen kosketusnäytön 
puhdistaminen

Testiliuska-aukkoa ympäröivän alueen 
puhdistaminen
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Puhdistusmenetelmä

Käytä aina hanskoja Instrument-laitteen puhdistuksessa.

Pyyhi Instrument-laitteen ulkopinnat pehmeällä hieman kostutetulla, ei märällä liinalla. 
Liiallinen neste voi vaurioittaa Instrument-laitetta.

Desinfiointimenetelmä

Tätä menettelyä tulisi noudattaa patogeenien leviämisriskin estämisesksi jokaisen 
potilaskäytön jälkeen, ja se on CDC:n (The Centers for Disease Control and Prevention)3 
suosittelema.

Käytä aina hanskoja Instrument-laitetta desinfioitaessa.

Käytä aina LumiraDx:n hyväksymiä materiaaleja Instrument-laitteen desinfiointiin. Pelkät 
alkoholipyyhkeet eivät ole riittäviä Instrument-laitteen desinfiointiin.

Käytä desinfiointimateriaalia, kunnes Instrument-laitteen pinta on näkyvästi märkä. 
Hengitystienäytteiden osalta anna pinnan pysyä märkänä 1 minuutin ajan ja sitten 
ilmakuivua. Veripohjaisten näytteiden osalta anna pinnan pysyä märkänä 5 minuutin 
ajan ja sitten ilmakuivua.

Hävitä puhdistus- ja desinfiointimateriaalit paikallisten menetelmien mukaan.

Instrument-laite on nyt valmis seuraavaan testiin.

Teknistä apua tai lisätietoa LumiraDx:n hyväksymistä materiaaleista on verkko-
osoitteessa lumiradx.com.

Käytä Instrument-laitteen pintoihin vain LumiraDx:n suosittelemia puhdistus- ja 
desinfiointimateriaaleja. Tietoa LumiraDx:n hyväksymistä materiaaleista on 
osoitteessa lumiradx.com.

Käytä aina hanskoja Instrument-laitetta puhdistaessa ja desinfioitaessa.

Käytä puhdistamiseen vain kosteaa, ei märkää, vanutuppoa tai liinaa. 
Liiallinen neste voi vaurioittaa Instrument-laitetta.

ÄLÄ suihkuta tai kaada liuosta suoraan Instrument-laitteen pinnalle.

ÄLÄ yritä viedä mitään esineitä tai puhdistusmateriaaleja testiliuska-aukon 
sisään.

Puhdistamisen ja desinfioinnin jälkeen, ennen potilastestin tekemistä, on 
pestävä kädet ja vaihdettava hanskat uusiin.
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LumiraDx ottaa yhteyttä järjestelmänvalvojiin, kun ohjelmistopäivityksiä on saatavana. 
Ohjelmistopäivitykset toimitetaan USB-muistitikuilla, ja järjestelmänvalvojan on 
asennettava ohjelmistopäivitykset kuhunkin laitteeseen. Viimeisten päivitysten 
asentaminen auttaa varmistamaan, että LumiraDx Instrument -laite toimii optimaalisella 
suorituskyvyllä ja että viimeisimmät ominaisuudet ovat käytettävissä. Tässä osassa 
kuvataan tarvittavat vaiheet ohjelmistopäivityksen tekemiseksi.

Huomautus: Varmista, että Instrument-laite on kytketty virtalähteeseen, ennen kuin 
aloitat ohjelmistopäivityksen.

6  Ohjelmistopäivitykset

2. Käynnistä

Käynnistä Instrument-laite painamalla 
Instrument-laitteen takaosassa sijaitsevaa 
virtapainiketta.

Instrument-laitteessa näkyvä etenemispalkki 
osoittaa asentamista.

Kun asennus on valmis, Instrument-laite 
käynnistyy normaalisti.

Poista USB-muistitikku Instrument-laitteesta, kun 
asennus on valmis.

1. Aseta USB-muistitikku paikalleen, kun 
Instrument-laite on sammutettuna

Ota USB-muistitikku pakkauksestaan. Katso 
Instrument-laitteen takaosaa. Aseta USB-tikku 
oikeanpuoleiseen USB-porttiin, lähimmäs 
virtapainiketta.
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LumiraDx Instrument -laite tekee säännöllisesti sisäisiä tarkistuksia odottamattomien ja 
epätoivottujen tilojen varalta. Näitä voi ilmetä teknisistä syistä tai käsittelyn virheiden 
vuoksi.

Jos ilmenee jokin ongelma, Instrument-laitteen kosketusnäyttöön ilmestyy viesti. 
Varoitusviestit sisältävät hyödyllistä tietoa, ja ne on korostettu oranssilla ilmoituspalkilla. 
Virheviesteissä on myös -symboli. Kaikissa viesteissä on kuvaus Instrument-laitteen 
tilasta tai virheestä sekä ohje. Virheviestit sisältävät tunnistuskoodin, jota voidaan käyttää 
vianetsinnän jatkamiseen. 

Noudata ohjetta ongelman selvittämiseksi. Jos ongelma selviää, jatka Instrument-
laitteen käyttöä. 

Jos virheitä ilmenee toistuvasti tai jos virhe jatkuu, kirjaa virhekoodi ja ota yhteys 
asiakaspalveluun. Jos Instrument-laite on pudonnut, älä jatka käyttöä. Ota myös tässä 
tapauksessa yhteys asiakaspalveluun ohjeiden saamiseksi. Katso yhteystiedot tämän 
Platform-käyttöoppaan Asiakaspalvelu-luvusta.

7  Vianetsintä
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Esimerkki varoitusviestistä 

Kuvaus ja ohje

Jatka valitsemalla ”OK”. Liitä virtalähdeyksikkö 
ennen kuin akkuvirta loppuu.

Esimerkki virheviestistä: Virhe 004

Kuvaus ja ohje

Näyte on lisätty liian aikaisin, joten testiä ei voida 
suorittaa loppuun.

Hävitä testiliuska, aloita uusi testi ja noudata 
näytössä olevia ohjeita.

Esimerkki virheviestistä: Virhe 002

Kuvaus ja ohje

Instrument-laitteen luukku on avattu testin 
ollessa käynnissä, joten testiä ei voida suorittaa 
loppuun.

Hävitä testiliuska, aloita uusi testi ja noudata 
näytössä olevia ohjeita.

Esimerkki virheviestistä: Virhe 006

Kuvaus ja ohje

Kun testiä suoritetaan, Instrument-laitteen on 
oltava vaakasuorassa ja liikkumaton.

Aseta Instrument-laite tasaiselle, tukevalle 
alustalle ja aloita uusi testi.
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Esimerkki virheviestistä: Virhe 019

Kuvaus ja ohje

Näytteen Hkr-arvon havaittiin olevan viitealueen 
ulkopuolella.

Tarkista sallittu Hkr-arvo kyseiselle testityypille 
testiliuskojen pakkausselosteesta.

Esimerkki virheviestistä: Virhe 016

Kuvaus ja ohje

Toimintoa (esimerkiksi Instrument-laitteen luukun 
sulkemista) ei ole tehty loppuun asetetun 
aikajakson kuluessa, joten testiä ei voida 
suorittaa loppuun.

Hävitä testiliuska, aloita uusi testi ja noudata 
näytössä olevia ohjeita.

Esimerkki virheviestistä: Virhe 038

Kuvaus ja ohje

Riittämätön näytemäärä tai Instrument-laitteessa 
on ilmennyt ongelma. Testiä ei voida suorittaa 
loppuun.

Hävitä testiliuska, aloita uusi testi ja noudata 
tämän käyttöoppaan ohjeita, jotka koskevat 
näytteiden lisäämistä. Jos ongelma jatkuu, ota 
yhteys asiakaspalveluun.
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Esimerkki virheviestistä: Virhe 117

Kuvaus ja ohje

Laitteen sisäinen laadunvalvonta on 
epäonnistunut, joten Instrument-laite ei esitä 
tulosta.  
 
Sammuta Instrument-laite ja yritä 
uudestaan. Jos ongelma jatkuu, ota yhteys 
asiakaspalveluun.
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Virheet ja poikkeava toiminta ilman virhevaroituksia

Joissakin olosuhteissa virhe- tai varoitusviestiä ei anneta. Jos seuraavat 
vianetsintävaiheet eivät ratkaise ongelmaa tai jos ongelma ilmenee uudestaan, ota 
yhteys asiakaspalveluun.

Instrument-laite ei käynnisty

Jos virtapainikkeen painaminen ei 
käynnistä Instrument-laitetta: 

Erän kalibrointitiedostoa ei ole asennettu

Erän kalibrointitiedostoa ei ole asennettu:

1. Liitä virtalähdeyksikkö. Odota 
15 minuuttia ja paina virtapainiketta.

1. Katso ohjeet erän kalibrointitiedoston 
asentamiseen tämän Platform-
käyttöoppaan luvusta ”Käytön aloitus”.

2. Varmista, että testiliuskapakkauksen 
takaosa koskettaa Instrument-laitteen 
sivulla olevaa -symbolia jatkuvasti, 
kunnes Instrument-laitteesta kuuluu ääni ja 
ilmestyy vahvistusviesti.

Sisäänkirjautuminen ei onnistu

Oikea salasana puuttuu tai sitä ei löydy: 1. Tarkista sisäänpääsyn salasana Platform-
pikaoppaan irti repäistävältä sivulta tai ota 
yhteys järjestelmänvalvojaan.

2. Napauta salasanakenttää näppäimistön 
saamiseksi näkyviin ja anna salasana. 
Jatka valitsemalla Kirjaudu.

Instrument-laitteeseen ei voida muodostaa yhteyttä

Instrument-laitteessa ei näy  -symbolia: 1. Varmista, että Instrument-laite on 
LumiraDx Connect Hub -laitteen kantaman 
alueella tai että laitetta käytetään 
LumiraDx Connect App -sovelluksella.

2. Varmista, että LumiraDx Connect Hub on 
käynnistetty ja että vihreä Connect-valo 
palaa.



Instrument-laite ei käynnistä testiä

Jos Instrument-laite ei käynnistä testiä, 
kun näytettä tai QC-liuosta on lisätty:

Tarkista, että Instrument-laitteen luukku on 
kokonaan suljettu.

Instrument-laite ei havaitse testiliuskaa

Jos testiliuskaa ei havaita eikä mitään 
viestiä näytetä kosketusnäytössä:

1. Tarkista, että testiliuska on kokonaan 
asetettu paikalleen.

2. Tarkista, onko testiliuskassa vaurioita. 
Jos testiliuska on vaurioitunut, hävitä se ja 
aseta uusi testiliuska.

Virheellinen päivämäärä tai aika 

Jos päivämäärä tai kellonaika on 
virheellinen:

Ota yhteys järjestelmänvalvojaan, jos 
kyseessä on liitetty laite, tai katso ohjeet 
päivämäärän ja ajan asettamiseksi 
tämän Platform-käyttöoppaan osasta 
”Ensimmäinen asennus”, 4.3. 

Potilastestin tulos on punainen 

Jos potilastestin tulos näkyy punaisena: Analyysin viitealueen ylä- tai alapuolella 
olevat testitulokset näytetään punaisina, ja 
ne osoitetaan symboleilla > (yli) tai < (alle).

QC-testin epäonnistuminen

Jos QC-testin epäonnistuu odottamatta: 1. Tarkista, että QC-liuoksen tyyppi ja taso 
vastaa testityyppiä ja QC-alueen tietoja. 

2. Tarkista QC-liuoksen vanhenemispäivä.

3. Varmista Quality Control 
-pakkausselosteesta, että noudatetaan 
oikeaa menetelmää.

Testaa uudelleen uudella testiliuskalla. 
Varmista, että testiliuskaa ja QC-liuosta 
käsitellään varoen kontaminoitumisen 
välttämiseksi.
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LumiraDx Instrument -laite ei tarvitse käyttäjän tekemää kunnossapitoa, eikä siinä ole 
huollettavia osia. Instrument-laitetta ei saa yrittää milloinkaan avata.

Jos Instrument-laitteessa on vika tai vaurio tai jos tarvitset kierrätys-/hävityspalvelua, ota 
yhteys LumiraDx-asiakaspalveluun.
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9  Instrument-laitteen tekniset tiedot

Käyttölämpötila 15–30 °C (59–86 °F)

Säilytyslämpötila -10–50 °C (14–122 °F)

Suhteellinen kosteus RH 10–90 % (ei tiivistyvä)

Suurin merenpintakorkeus 3 000 m (9 840 jalkaa), käyttö

Tietojen tallennus

1 000 testitulosta ja päivämäärä-, aika- ja 
kommenttitiedot

Erän kalibrointitiedostot

Tiedonsiirto

2 x USB-portti 

RFID-lukija 13,56 MHz, 0 dBi (EIRP)

Matalaenergiainen Bluetooth 2,4 GHz 
-ISM-kaista, 2 400–2 483,5 MHz, 0,5 dBm 
(ERP)

Virtalähdeyksikkö
Tulo 100–240 V / 50–60 Hz / 1,0–0,5 A

Lähtö 12 V / 3 A

Akku
Litiumionipolymeeri 7,4 V 5 000 mAh

Noin 20 testiä latausjaksoa kohti

Mitat 210 x 97 x 73 mm

Paino 1 100 g
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10.1  LumiraDx Barcode Scanner-viivakoodinlukija

Ota yhteys LumiraDx-asiakaspalveluun LumiraDx Barcode Scanner -viivakoodinlukijan 
määrittämistä varten.

LumiraDx Barcode Scanner -viivakoodinlukijaa voidaan käyttää potilastunnustietojen 
skannaamiseen potilastestiä suoritettaessa. Sitä voidaan käyttää myös QC-testien 
eränumeroiden skannaamiseen. Jos käytetään liitettyä Instrument-laitetta, Barcode Scanner 
-viivakoodinlukijaa voidaan käyttää käyttäjätunnuksen skannaamiseen sisäänkirjautumista 
varten. 

Huomautus: Käyttäjälle on asetettava sama käyttäjätunnus Connect Manager -sovellukseen.

10  Apulaitteet

72 - Apulaitteet

Skannausetäisyys

Pidä lukijaa noin 15 cm:n päässä 
viivakoodista.

Viivakoodinlukijan valot

Skannauspainike

Skannaa painamalla painiketta. Onnistunut 
skannaus osoitetaan merkkiäänellä ja 
vihreällä valolla.

Viivakoodin symboli näytössä osoittaa, että voit 
skannata syötettävät tiedot. Saat Barcode Scanner 
-viivakoodinlukijaa koskevat ohjeet valitsemalla symbolin.

Aseta USB-liitin toiseen laitteen takaosassa 
olevista USB-porteista.
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LumiraDx Barcode Scanner -teline

LumiraDx Barcode Scanner -telineen kiinnittäminen Instrument-laitteeseen

LumiraDx Barcode Scanner -telineen irrottaminen Instrument-laitteesta

Huomautus: Barcode Scanner -viivakoodinlukijan telineen oikea suunta
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LumiraDx-pöytäteline



10.2 LumiraDx Printer

LumiraDx Printer -tulostinta voidaan käyttää potilas- tai QC-testituloksen tulostamiseen 
tarraetiketille. 

Potilas- ja QC-testitulokset voidaan tulostaa joko testin jälkeen Instrument-laitteen 
tulossivulta tai Instrument-laitteen tuloshistorian testitietosivulta.

Tulostimessa on tarrapaperirulla valmiiksi asennettuna. Avaa ja sitten sulje 
paperisyvennyksen kansi varmistaaksesi, että paperi kulkee paperin ulostuloaukon 
kautta. Etikettien vaihtorullat voidaan hankkia LumiraDx:ltä. 

Laita uudelleenladattavat akkuparistot paikoilleen tulostimeen ja kiinnitä sitten 
USB-kaapeli ja virtajohto. Anna akkuparistojen latautua täyteen 16 tunnin ajan ennen 
ensimmäistä käyttöä kytkemällä tulostin virtalähteeseen.

Kun otat tulostimen käyttöön, työnnä USB-liitin Instrument-laitteen takaosassa olevaan 
USB-porttiin ja paina tulostimen virtapainiketta.
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LumiraDx Printer -tulostin

Paristojen vaihtaminen



LED-ilmaisin Tila Ratkaisu

Päällä Tulostin päällä -

Pois Tulostin pois päältä -

*    *    * Paperi loppu Aseta uusi paperi

**    **    ** Lämpöpää liian kuuma Anna lämpöpään jäähtyä

***    ***    *** Akkuparisto tyhjä  
(ei varausta jäljellä) Lataa akkuparistot

****    ****    **** Akku vähissä  
(noin 20 % varausta jäljellä) Lataa akkuparistot
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Tulostimen tilavalo

Tulostimen liittäminen



10.3  LumiraDx-USB-muistitikku

LumiraDx-USB-muistitikkua käytetään Instrument-
laitteen ohjelmistopäivityksiin.

Huomautus: On käytettävä Instrument-laitteen 
takaosan oikeanpuoleista USB-porttia, joka on 

lähinnä virtapainiketta.
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10.4  LumiraDx Connect Hub

10.5  LumiraDx Connect App-sovellus

Katso tiedot ja asennusohjeet LumiraDx Connect 
-käyttöoppaasta ja Connect Hub -pakkausselosteesta

Katso tiedot ja asennusohjeet LumiraDx 
Connect -käyttöoppaasta
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Tuotteita koskevissa tiedusteluissa ota yhteys LumiraDx-asiakaspalveluun sähköpostitse 
osoitteella customerservices@lumiradx.com.

Paikallisen asiakaspalvelun puhelinnumero löytyy lumiradx.com-verkkosivuston 
asiakaspalvelusivulta.

11.1  Takuu

Takuu – rajoitettu takuu. 

LumiraDx Instrument – 2 vuoden takuu hankintapäivämäärästä lähtien.

LumiraDx-testiliuskat – Varastointiajan mukainen.

Takuun voimassaoloaikana LumiraDx takaa ainoastaan alkuperäiselle ostajalle, 
että kukin tuote (i) on laadultaan hyvä, eikä siinä ole materiaalivirheitä, (ii) toimii 
tuoteselosteessa tai Platform-käyttöoppaassa ilmoitettujen teknisten tietojen mukaisesti 
ja (iii) on saanut asianmukaisen viranomaisen hyväksynnän, jota tuotteiden myyminen 
niiden käyttötarkoitusta varten edellyttää (”rajoitettu takuu”). Jos tuote ei täytä 
rajoitetun takuun vaatimuksia, asiakkaan ainoa oikeuskeino on laitteen tai testiliuskojen 
korjaaminen tai vaihtaminen LumiraDx:n toimesta ja LumiraDx:n harkinnan mukaisesti. 
Lukuun ottamatta tässä kohdassa annettua rajoitettua takuuta, LumiraDx kiistää 
kaikki takuut, sekä ilmaistut että oletetut, jotka koskevat tuotteen myyntikelpoisuutta, 
soveltuvuutta tiettyyn tarkoitukseen tai kolmansien osapuolien oikeuksien 
loukkaamattomuutta. LumiraDx:n enimmäisvastuu minkä tahansa asiakasvaatimuksen 
kohdalla rajoittuu tuotteen nettohintaan, jonka asiakas on maksanut. Kumpikaan 
osapuoli ei ole toiselle osapuolelle vastuussa erityisistä, satunnaisista tai 
seuraamuksellisista vahingoista, mukaan lukien liiketoimien, tuottojen, tietojen tai 
voittojen menetykset, mutta niihin kuitenkaan rajoittumatta, vaikka osapuolelle olisi 
etukäteen ilmoitettu tällaisten vahinkojen mahdollisuudesta. 

Edellä mainittu rajoitettu takuu ei ole voimassa, jos asiakas on altistanut LumiraDx-
laitteen tai testiliuskat huonolle käsittelylle, väärinkäytölle, epänormaalille käytölle, 
LumiraDx Platform -käyttöoppaan tai tuoteselosteen vastaiselle käytölle, petokselle, 
peukaloinnille, epätavalliselle fyysiselle rasitukselle, huolimattomuudelle tai vahingoille. 
Mahdollinen asiakkaan tämän rajoitetun takuun nojalla tekemä takuuvaatimus on 
esitettävä kirjallisesti kyseisen rajoitetun takuuajan sisällä.

Tiedot tätä tuotetta koskevista immateriaalioikeuksista on saatavilla verkko-osoitteesta 
lumiradx.com/IP.

Ota yhteys asiakaspalveluun, jos tarvitset lisätietoja LumiraDx Instrument -laitteen 
kolmansien osapuolien tekijänoikeuksista, tietosuojaselosteesta ja yleisistä oikeudellisista 
ilmoituksista.

11  Asiakaspalvelu
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1. World Health Organization (2009) Guidelines on hand hygiene in healthcare. 
http://who.int/gpsc/5may/tools/9789241597906/en/

2. World Health Organization (2016) Guidelines on core components of infection 
prevention programs at the national and acute healthcare facility level.  
http://who.int/gpsc/ipc-components-guidelines/en/

3. CDC Guideline for Isolation Precautions: Preventing Transmission of infectious 
Agents in Healthcare Settings 2007. https://cdc.gov/infectioncontrol/guidelines/
isolation/index.html

4. CDC Clinical Reminder: Use of Fingerstick Devices on More than One Person Poses 
Risk for Transmitting Bloodborne Pathogens. https://cdc.gov/injectionsafety/
fingerstick-devicesbgm.html
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13  Vaatimustenmukaisuus

13.1  Ympäristöä koskevat käytännöt

LumiraDx noudattaa kaikkea ympäristönsuojelun lainsäädäntöä jokaisessa maassa, 
joissa tuotetta myydään. Katso lisätietoja verkkosivustolta lumiradx.com.

13.2  Vaatimustenmukaisuus

LumiraDx UK Ltd ilmoittaa täten, että tuote on kaikkien asiaan liittyvien eurooppalaisten 
direktiivien ja määräysten mukainen markkinoille saattamisen hetkellä. EY:n 
vaatimustenmukaisuusilmoitus on verkko-osoitteessa lumiradx.com

LumiraDx Instrument -laite on testattu ja se on seuraavien vaatimusten mukainen:

CAN/CSA-C22.2 No. 61010-1-12 - Safety requirements for electrical equipment for 
measurement, control and laboratory use – Part 1: General requirements.

CAN/CSA-C22.2 No. 61010-2-101:15 - Safety requirements for electrical equipment for 
measurement, control, and laboratory use – Part 2-101: In vitro -diagnostiikkaan (IVD) 
tarkoitetun lääkinnällisen laitteen erityisvaatimukset.

UL 61010-1 (Third Edition) - Safety requirements for electrical equipment for 
measurement, control and laboratory use – Part 1: General requirements.

UL 61010-2-101 (Second Edition) - Safety requirements for electrical equipment for 
measurement, control, and laboratory use – Part 2-101: In vitro -diagnostiikkaan (IVD) 
tarkoitetun lääkinnällisen laitteen erityisvaatimukset.
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LumiraDx UK Ltd
Dumyat Business Park
Alloa FK10 2PB, Iso-Britannia

LumiraDx AB
Vastra Vagen 5A
16961 Solna
Ruotsi

SPEC-31537 Rev2
ART-00296 Rev3

Version pvm 2020/10

L002010308001

CE-merkintä koskee vain LumiraDx 
Instrument -laitetta, testiliuskoja, 
QC-testejä ja Connect Hub -sovellusta.

LumiraDx Group Limited, 
2020 - © Kaikki oikeudet pidätetään kaikkialla maailmassa.


