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På emballasjen og på identifikasjonsplaten til Instrument kan du muligens se 
følgende symboler, vist her med deres betydning:

Symboler

Temperaturbegrensning

Produsent

In vitro-diagnostisk medisinsk utstyr

Dette produktet inneholder elektriske og elektroniske komponenter 
som kan inneholde materialer som, hvis de er avhendet med 
vanlig avfall, kan skade miljøet. Innbyggere i EU må følge spesifikke 
kasserings- eller resirkuleringsinstruksjoner for dette produktet. 
Innbyggere utenfor EU må kassere eller resirkulere dette produktet i 
samsvar med lokale lover eller forskrifter som gjelder.

Katalognummer

Serienummer

CE-merke. Produktet er i samsvar med alle relevante europeiske 
direktiver og forskrifter. Se Samsvarserklæring for fullstendige 
opplysninger.

Forsiktig – Se bruksanvisningen. Se sikkerhetsrelaterte advarsler og 
forholdsregler i bruksanvisningen som følger med produktet, f.eks. 
bruksanvisningen for Platform, pakningsvedlegget for Testkort eller 
pakningsvedlegget for Kvalitetskontroll.

Indikerer at Instrument kan være potensielt smittefarlig pga. 
prøvene eller reagensene som brukes.

Likestrøm – Indikerer at Instrument er kun egnet for likestrøm, og 
identifiserer relevante terminaler.

USB-port (Universal Serial Bus)

Nærfeltstilkobling (NFC) – Indikerer tilstedeværelsen til 
radiofrekvensleseren (RFID).

Identifiserer av/på-knappen som brukes til å slå Instrument av eller på.

Se bruksanvisningen

Autorisert representant i EU
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Ikonene og knappene som vises på berøringsskjermen under normal drift av 
LumiraDx Instrument, vist her med deres betydning:

Ikoner og knapper på Instrument 

Angir pasientens biologiske prøve.

Returnerer til startskjermbildet.

Info-knapp – brukes for å se tilleggsinformasjon, f.eks. analyse- eller 
pasientinformasjon.

Indikerer felt hvor data kan legges inn ved å skanne en strekkode.  
Når denne trykkes som en knapp, vises instruksjoner om 
strekkodeskanning.

Indikerer at Instrument er tilkoblet Connect Manager.

Indikerer at Instrument har en aktiv forbindelse til en elektronisk 
pasientjournal (EHR).

Indikerer at Instrument ikke har en aktiv forbindelse til en elektronisk 
pasientjournal (EHR).

Varsel - Fremhever et område som krever oppmerksomhet.

Forsiktig - Fremhever en feil eller forsiktighetserklæring som 
krever oppmerksomhet. Se sikkerhetsrelaterte advarsler og 
forholdsregler i bruksanvisningen som følger med produktet, f.eks. 
bruksanvisningen for Platform, pakningsvedlegget for Testkort eller 
pakningsvedlegget for Kvalitetskontroller.

Indikerer statusen til batteriet.

Vises når batteriet lader.

Ikon som fungerer som en knapp – fjerner all tekst fra inndatafelt.

Indikerer den høye enden av glidebryteren for lysstyrke på 
berøringsskjermen.

Indikerer den lave enden av glidebryteren for lysstyrke på 
berøringsskjermen.

Volum (høyt)

Volum (lavt)

Indikerer et tekstfelt som kan utføre en søkefunksjon.

Indikerer bekreftelse på en fullført handling.
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Forkortelser

CDC  Centers for Disease Control and Prevention (amerikansk smittevernsenter)

EHR  Electronic Health Record (Elektronisk pasientjournal)

HCP  Health Care Professional (Helsepersonell)

ID  Identification (Identifikasjon)

QC  Quality Control (Kvalitetskontroll)

RFID  Radio-Frequency Identification (Radiofrekvensidentifikasjon)

UK  United Kingdom (Storbritannia og Nord-Irland)

USB  Universal Serial Bus

WHO  World Health Organization (Verdens helseorganisasjon)

HIS  Hospital Information System (Sykehusinformasjonssystem)

LIS  Laboratory Information System (Laboratorieinformasjonssystem)

DOB  Date of Birth (Fødselsdato)
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Viktig sikkerhetsinformasjon

Helsepersonell må følge vanlige forholdsregler ved bruk av LumiraDx Platform1,2,3. 
Alle deler av LumiraDx Instrument og LumiraDx Testkort skal anses å være 
potensielt smittefarlige etter bruk og kan overføre patogener mellom pasienter 
og helsepersonell4. 

Instrument skal desinfiseres etter bruk mellom hver pasient4. Instrument kan 
bare brukes til analyse av flere pasienter dersom standard forholdsregler og 
produsentens desinfiseringsprosedyrer følges. Fullstendige rengjørings- og 
desinfiseringsprosedyrer er beskrevet i kapittelet ”Rengjøring og desinfisering” i 
denne bruksanvisningen for Platform.

Rene hansker skal brukes før hver pasientanalyse. 

Vask hendene grundig med såpe og vann før du tar på et nytt par hansker og 
utfører neste pasientanalyse.

Bruk kun auto-deaktiverende lansetter til engangsbruk.

Alle Testkort som brukes til pasient- eller Kvalitetskontrollanalyse, skal på trygt vis 
kasseres i henhold til lokale bestemmelser og prosedyrer.

LumiraDx Instrument har 2 USB-porter kun for bruk med godkjente og støttede 
LumiraDx USB-enheter. IKKE koble noen enheter som ikke støttes, i USB-portene.

LumiraDx Instrument inneholder en neodymiummagnet.  
Selv om risikoen for interferens med implanterte enheter som pacemakere er 
minimal, anbefaler vi at pasienter med en implantert enhet holder en avstand 
på minst 15 cm mellom LumiraDx Instrument og enheten som er implantert i 
hjertet.

Denne bruksanvisningen og innholdet er opphavsrettslig av LumiraDx Group 
Limited, 2020. © Alle rettigheter reservert over hele verden. Innholdet skal kun 
anvendes i forbindelse med bruk av LumiraDx-produkter og i henhold til de 
medfølgende instruksjonene. Uten uttrykkelig skriftlig tillatelse er det ikke tillatt 
å distribuere innholdet eller utnytte det kommersielt. Det er heller ikke tillatt å 
overføre det eller lagre det i noen annen form for elektronisk søkesystem for noe 
annet formål enn bruk av LumiraDx Instrument eller LumiraDx Testkort.

LumiraDx og flammelogoen er beskyttede varemerker som tilhører LumiraDx 
International LTD. Fullstendige opplysninger om disse og andre registreringer som 
tilhører LumiraDx, finnes på lumiradx.com/IP. Alle andre varemerker tilhører deres 
respektive eiere.
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Oversikt over LumiraDx Platform

LumiraDx Platform er et system for pasientnæranalysering av in vitro-diagnostiske 
analyser. Det består av et bærbart LumiraDx Instrument og et LumiraDx Testkort 
for den aktuelle analysen. Dette gjør det mulig for helsepersonell å utføre 
analyser med lite prøvevolum og se resultater raskt på berøringsskjermen 
til Instrument. Informasjon om analysens varighet og ytelse finner du i 
pakningsvedleggene for LumiraDx Testkort.

LumiraDx Instrument er beregnet til bruk på flere pasienter. LumiraDx Instrument 
kan brukes i frittstående modus, og gir analyseresultater på berøringsskjermen. 
Ett eller flere Instruments kan kobles til LumiraDx Connect Manager for utvidet 
funksjonalitet og konfigurasjon. LumiraDx EHR Connect muliggjør overføring av 
pasientanalyseresultater til den elektroniske pasientjournalen (EHR).

LumiraDx Platform består av:

• LumiraDx Instrument

• LumiraDx Testkort (selges separat)

• LumiraDx Kvalitetskontroller (selges separat)

• LumiraDx Barcode Scanner (selges separat)

• LumiraDx Printer (selges separat)

LumiraDx Connect diagnostisk tilkoblingsløsning:

• LumiraDx Connect Manager

• LumiraDx Connect App (for iOS og Android)

• LumiraDx Connect Hub

• LumiraDx EHR Connect

Driftsmodus og utvalget av Platform-komponenter er avhengig av følgende krav 
til organisasjonen:

• Analysetyper som skal utføres

• Antall analysesteder og brukere

• Systemadministrasjon, integrering og dataoverføring til EHR
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Les denne bruksanvisningen for LumiraDx Platform og pakningsvedleggene for 
LumiraDx Testkort nøye og fullstendig før analysering for første gang.

Denne bruksanvisningen for Platform inneholder informasjonen som trengs for 
å betjene og vedlikeholde LumiraDx Instrument. 

Hvis det vises feilmeldinger på berøringsskjermen til Instrument, skal du følge 
instruksjonene som vises, eller se i kapittelet ”Feilsøking”. For spørsmål som ikke 
besvares i bruksanvisningen for LumiraDx Platform eller i pakningsvedleggene, 
kontakt kundeservice. For kontaktopplysninger, se kapittelet ”Kundeservice” i 
denne bruksanvisningen for Platform.

Merk: Instruksjonene vises sammen med eksempelskjermbilder. Noen av 
skjermbildene kan se annerledes ut på Instrument avhengig av analysen eller 
driftsmodusen. Alle skjermbilder, analysenavn og resultater som vises i denne 
bruksanvisningen for Platform, er kun ment som eksempler.

Denne bruksanvisningen for Platform fremhever forsiktighetsregler og viktig 
informasjon:

Om denne bruksanvisningen for Platform
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Dette symbolet indikerer en forsiktighetsregel. Se sikkerhetsrelaterte 
advarsler og forholdsregler i bruksanvisningen som følger med produktet, 
f.eks. bruksanvisningen for Platform, pakningsvedlegget for Testkort eller 
pakningsvedlegget for Kvalitetskontroll.



1  Innledning

1.1  Tiltenkt bruk 

LumiraDx Instrument (heretter kalt Instrument) er tiltenkt brukt sammen med 
LumiraDx-seriens Testkort (heretter kalt Testkort) for in vitro-måling av ulike 
analytter i en rekke biologiske prøver av utdannet helsepersonell.

1.2  Viktig informasjon

Les denne bruksanvisningen for LumiraDx Platform og pakningsvedleggene 
for LumiraDx Testkort nøye og fullstendig før utføring av en analyse. Vær 
oppmerksom på ”Viktig sikkerhetsinformasjon” som står i begynnelsen av denne 
bruksanvisningen for Platform, innen du bruker Instrument. I tillegg bør du se 
opplæringsvideoen for LumiraDx Platform som er tilgjengelig på kc.lumiradx.com.

1.3  Sammendrag av analyseprosedyren

For å utføre en pasientanalyse må brukeren sette inn et Testkort, påføre en liten 
mengde prøve (én dråpe) og lukke luken til Instrument. Pasient-ID kan angis ved 
hjelp av tastaturet på berøringsskjermen eller med LumiraDx Barcode Scanner. 

Når analyseprosessen er fullført, vises resultatet på berøringsskjermen, og 
brukeren kan om ønskelig legge til en kommentar. Når analysen er fullført, lagrer 
Instrument analyseresultatet.

Instrument gir visuelle og hørbare meldinger gjennom hele analyseprosessen.
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1.4  Prinsipper for drift

Instrument behandler Testkortet automatisk, inkludert bevegelse av prøven, 
reagensblanding, termisk kontroll og fluorescensavlesning av reaksjonsproduktet, 
og gir et kalibrert, kvantitativt eller kvalitativt resultat. Hver lot med Testkort krever 
en LumiraDx-lotkalibreringsfil, som gir instrument informasjonen som trengs for 
å utføre analysen. Lotkalibreringsfilen installeres ved å plassere RFID-merket på 
esken til Testkort mot RFID-leseren på Instrument.

Kvalitetssikring 

LumiraDx Instrument sikrer kvaliteten på oppnådde analyseresultater gjennom 
følgende funksjoner:

• Automatiserte kontroller av korrekt funksjon av Instrument ved oppstart og 
under drift.

• Dette inkluderer kontroll av drift av de elektriske komponentene, 
varmeapparat, batterinivåstatus, mekaniske aktuatorer og sensorer 
og optisk system.

• Overvåkning av ytelsen for Testkort og kontroller under analysen.

• Innebygd Kvalitetskontrollanalyse (OBC-analyse) for enkelte analyser (se 
pakningsvedlegg).

• Evne til å utføre Kvalitetskontrollanalyser ved hjelp av LumiraDx 
Kvalitetskontroller for å oppfylle regulatoriske krav til samsvar.
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1.5  Oppbevarings og driftsforhold

1.5.1 LumiraDx Testkort

For spesifikk informasjon om oppbevarings og driftsforhold for Testkort, 
se pakningsvedleggene for de aktuelle LumiraDx Testkort.

1.5.2 LumiraDx Instrument 

Instrument er bærbart og kan brukes i en lang rekke miljøer, som for eksempel 
sykehjem, legekontorer, sykehusavdelinger, apotek og laboratorier. Instrument er 
ikke beregnet på håndholdt bruk.

Instrument kan oppbevares eller transporteres ved en temperatur mellom -10 °C 
og 50 °C.

For å slå på og få tilgang til resultathistorikken på Instrument må LumiraDx 
Instrument brukes ved en temperatur mellom 15 °C og 30 °C og en 
relativ luftfuktighet mellom 10 % og 90 % (ikke-kondenserende). Spesifikke 
analysedriftsforhold kan være mer restriktive. Gi Instrument tid til å akklimatisere 
seg til driftstemperaturer hvis det har vært oppbevart i et kaldt miljø. 

Plasser alltid Instrument på et jevnt, stabilt underlag ved oppstart eller ved start 
av en analyse. Analyse skal utføres på et sted hvor luftehullene bakpå Instrument 
ikke blir blokkert, dvs. på en bordplate uten myke overflater. Instrument viser en 
feilmelding hvis disse driftsforholdene ikke oppfylles.

Unngå å plassere Instrument i direkte sollys. Dette kan forstyrre funksjonen 
til Instrument.

Se kapittelet ”Spesifikasjoner for Instrument” i denne bruksanvisningen for 
Platform for ytterligere informasjon om driftsforhold og fullstendige spesifikasjoner 
for Instrument.
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1.6  Advarsler

14 – Innledning  

Sette inn Testkort

• IKKE berør prøvepåføringsområdet på Testkort.

• IKKE bøy eller brett Testkort.

• IKKE berør kontaktene på Testkort.

• IKKE påfør prøve før en melding vises.

Utføre en pasientanalyse

• Ta på rene hansker før en pasientanalyse utføres. 

• Plasser Instrument på et vannrett, stabilt underlag før en analyse startes.

• Påfør prøven ETTER at Testkort er satt inn og en melding vises 
på Instrument. 

• IKKE påfør mer enn én dråpe prøve.

• Lukk luken på Instrument etter at prøve er påført og en melding vises 
på Instrument.

• IKKE berør Testkort før analysen er fullført og resultatet vises.

• IKKE åpne luken eller flytt Instrument under analysen, da det vil føre til 
en feil og at analyseresultat ikke lagres.

• Alle Testkort som brukes for pasientanalyse, skal kasseres forsvarlig 
i henhold til lokale bestemmelser og prosedyrer.

• Overhold driftsforholdene for analyse i pakningsvedlegget for 
LumiraDx Testkort.

• Følg informasjonen om korrekt håndtering av Testkort 
i pakningsvedlegget for LumiraDx Testkort.



Utføre en Kvalitetskontrollanalyse

• Plasser Instrument på et vannrett, stabilt underlag før en analyse startes.

• Bruk kun LumiraDx Kvalitetskontroller.

• Påfør Kvalitetskontrolløsningen ETTER at Testkort er satt inn og en melding 
vises på Instrument.

• IKKE påfør mer enn én dråpe Kvalitetskontrolløsning.

• Lukk luken på Instrument etter at Kvalitetskontrolløsning er påført og en 
melding vises på Instrument. 

• IKKE berør Testkort før analysen er fullført og resultatet vises.

• IKKE åpne luken eller flytt Instrument under analysen, da det vil føre til en 
feil og at analyseresultat ikke lagres.

• Alle Testkort som brukes for Kvalitetskontrollanalyse, skal kasseres forsvarlig 
i henhold til lokale bestemmelser og prosedyrer.

• Overhold driftsforholdene for analyse i pakningsvedlegget for 
LumiraDx Testkort.

• Følg informasjonen om korrekt håndtering av Testkort 
i pakningsvedlegget for LumiraDx Testkort.

Rengjøring og desinfisering

• IKKE forsøk å sette noen gjenstander eller rengjøringsmaterialer inn 
i Testkortsporet.

• Bruk alltid hansker under rengjøring og desinfisering av Instrument.

• Bruk kun rengjørings- og desinfiseringsmaterialer anbefalt av LumiraDx 
på overflatene på Instrument.

• Bruk kun en fuktig, ikke våt, vattpinne eller klut for rengjøring. For mye 
væske kan skade Instrument.

• Bruk alltid våtservietter godkjent av LumiraDx til å desinfisere Instrument. 
Nærmere informasjon om våtservietter godkjent av LumiraDx er 
tilgjengelig på lumiradx.com.

• IKKE spray eller hell løsning direkte på Instrument.

• Etter rengjøring og desinfisering, og før en pasientanalyse utføres, må du 
bytte hansker og vaske hendene.
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1.7  Forholdsregler

LumiraDx Instrument skal kun brukes til sitt tiltenkte formål og i henhold til denne 
bruksanvisningen for Platform og advarslene. Hvis Instrument brukes på en måte 
som ikke er spesifisert i bruksanvisningen for Platform, svekkes beskyttelsen som 
gis av utstyret. LumiraDx Instrument (inkludert strømforsyningsenheten) er laget 
for å brukes innenfor produsentens spesifikasjoner. Ikke overskrid produsentens 
spesifikasjoner under bruk.

Unngåelse av elektrisk støt, brann og eksplosjoner

• Bruk kun den strømforsyningsenheten som følger med Instrument. 
Bruk riktig støpselinnsats for regionen. Riktig strømforsyningsenhet 
og adapter er nødvendig for å opprettholde systemets sikkerhet og 
elektromagnetiske kompatibilitet. 

• Instrument skal alltid betjenes på et rent, vannrett og stabilt underlag. 
Ikke mist eller slipp Instrument. Kontroller at luftstrømmen til luftehullene 
på baksiden av Instrument ikke er blokkert. 

• Fare for elektrisk støt. Ikke betjen Instrument eller strømforsyningsenheten 
dersom den har blitt åpnet, skadet eller utsatt for fuktighet, kondens 
eller regn. 

• Overoppheting kan føre til at batteripakken tar fyr eller eksploderer.

16 – Innledning  

Kassering av Instrument

• IKKE forsøk å bytte eller gjeninnsette batteriet.



Elektromagnetisk kompatibilitet

• Dette instrumentet er utformet og testet iht. CISPR 11 klasse A. I et 
hjemmemiljø kan det forårsake radioforstyrrelser, i så fall, må du kanskje 
utføre tiltak for å redusere interferensen.

Elektromagnetisk interferens

• Ikke bruk Instrument i nærheten av sterke elektromagnetiske felt, som kan 
forstyrre riktig drift av Instrument.

1.8  Hjelp og support

Informasjon om bruk av LumiraDx Instrument finner du i bruksanvisningen 
for Platform. Informasjon om Testkort og analysens ytelse finner du i 
pakningsvedleggene for LumiraDx Testkort og i pakningsvedleggene for 
Kvalitetskontrollene. Informasjon om LumiraDx Connect Manager og LumiraDx 
EHR Connect finner du i bruksanvisningen for LumiraDx Connect.

Dokumentene er også tilgjengelig på kc.lumiradx.com. 

Hvis en feilmelding vises på skjermen, se kapittelet ”Feilsøking” i denne 
bruksanvisningen for Platform. For spørsmål som ikke besvares i 
bruksanvisningene for LumiraDx eller i pakningsvedleggene, kontakt 
kundeservice. For kontaktopplysninger, se kapittelet ”Kundeservice” i denne 
bruksanvisningen for Platform.

Sikker kassering

• Følg hensiktsmessige retningslinjer for smittevern ved håndtering av alle 
prøver og relaterte elementer. Kassér alt kontaminert avfall i henhold til 
lokale bestemmelser. 

• LumiraDx Instrument og dets komponenter må behandles som potensielt 
biologisk farlig avfall. Dekontaminering (dvs. en kombinasjon av 
prosesser som inkluderer rengjøring, desinfeksjon og/eller sterilisering) er 
påkrevd før gjenbruk, resirkulering eller kassering.

• Kassér systemet eller dets komponenter i henhold til gjeldende lokale 
forskrifter.
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2.1  Pakke opp

LumiraDx Instrument-pakken har følgende innhold:

1. LumiraDx Instrument

2. LumiraDx strømforsyningsenhet

3. Bruksanvisning for Platform 

4. Hurtigveiledning for Platform (inkludert passord for frittstående drift)

Inspiser Instrument og emballasjen for skade før bruk. Rapporter eventuell skade 
til kundeservice. For kontaktopplysninger, se kapittelet ”Kundeservice” i denne 
bruksanvisningen for Platform.

2.2  Slå Instrument av og på

Instrument må lades helt opp før første gangs bruk. Det tar ca. 2 timer å lade 
batteriet helt opp med den medfølgende strømforsyningsenheten.

Plassér Instrument på et vannrett, stabilt underlag. Slå på ved å trykke kort på 
av/på-knappen på baksiden av Instrument. Du hører at Instrument slår seg 
på, og skjermen er blank i flere sekunder. Når en melding vises, angi bruker-ID 
og/eller passord for å logge inn.

Berøringsskjermen på Instrument dimmes etter 2 minutter uten aktivitet. Trykk på 
berøringsskjermen for å gjenopprette lysstyrken.

Systemet slås av etter bruk ved å trykke på av/på-knappen på baksiden av 
Instrument i 2 sekunder og trykke på meldingen på skjermen for å bekrefte at du 
vil slå av. Instrument skal slås av for transport og når det ikke er i bruk.

2.3  Selvtest for Instrument

Instrument utfører en selvtest ved oppstart. Kontroller at Instrument er på et 
vannrett, stabilt underlag under denne prosessen. Hvis luken på Instrument er 
åpen, vises en melding på Instrument om å lukke luken før selvtesten kan utføres. 
Hvis et Testkort innsettes på dette tidspunktet, ber Instrument deg om å fjerne 
Testkortet og lukke luken. Selvtesten utføres ikke før luken er lukket.

2  Komme i gang

18 – Komme i gang



2.4  Bruker-ID

Det er to typer identifikasjon som brukes med Instrument:

Bruker

Gjør det mulig for generelle brukere å bruke Instrument til å utføre pasient- og 
Kvalitetskontrollanalyser, se resultathistorikken og endre innstillinger, inkludert 
skjermens lysstyrke og lyder.

Administrator

Administratoren har tilleggsrettigheter til innstillingene på Instrument, inkludert 
språk, dato og klokkeslett hvis Instrument brukes i frittstående modus. Hvis 
Instrument brukes i en tilkoblet modus, lastes disse innstillingene ned fra Connect 
Manager.

2.5  Driftsmodus og førstegangsoppsett

Språk og gjeldende dato og klokkeslett må stilles inn av administratoren før 
en pasientanalyse utføres. Andre skjerm- og lydinnstillinger kan stilles inn av 
enhver bruker. 

Innstillinger lastes automatisk ned til Instrument ved tilkobling til LumiraDx 
Connect Manager. Se kapittelet ”Drift av Instrument” i denne bruksanvisningen 
for Platform for mer informasjon om førstegangsoppsett.
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Berøringsskjerm

RFID-leser

 

Luke

Instrument brukes sammen med LumiraDx-seriens Testkort for in vitro-kvantifisering 
av ulike analytter i en rekke biologiske prøver.

2.6  LumiraDx Instrument

Testkortspor
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Strømtilkobling

USB-port x 2

Av/på-knapp



2.7  Strømforsyning

LumiraDx Instrument inneholder et oppladbart batteri som ikke kan fjernes. 
Hvis batterinivået er kritisk lavt, vises en melding på Instrument om å koble til 
strømforsyningsenheten. Det tar ca. 2 timer å lade batteriet helt opp. Instrument 
kan betjenes mens batteriet lades.

Strømfor-
syningsenhet

Strømkobling
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Under drift viser berøringsskjermen på Instrument alltid batterinivået, og gir et varsel 
dersom batterinivået er lavt. For å spare strøm under batteridrift vil Instrument slå seg av 
automatisk etter 55 minutter hvis ikke berøringsskjermen trykkes. Når Instrument slår seg 
av, blir alle resultatoppføringer værende i minnet i Instrument, og eventuelle innstillinger 
i Instrument beholdes.

Se kapittelet ”Spesifikasjoner for Instrument” i denne bruksanvisningen for Platform for 
ytterligere informasjon om driftsforhold og fullstendige spesifikasjoner for Instrument.



RFID-leser

Finn -symbolet på Instrument.

Installasjon

Trykk baksiden av esken til Testkort 
mot -symbolet for å installere.

2.8  Installere LumiraDx-lotkalibreringsfil

LumiraDx-lotkalibreringsfiler kreves for å gi Instrument informasjonen som trengs 
for å utføre diagnostiske analyser. Hver produserte lot med Testkort har en unik 
lotkalibreringsfil. Denne inneholder informasjon om analysemetode, lotnummer, 
kalibreringsdata og utløpsdato. 

Installering av lotkalibreringsfil utføres manuelt. Finn RFID-leseren ved å 
se etter symbolet  på siden av Instrument. Hvis du vil installere en ny 
lotkalibreringsfil, trykker du baksiden av esken til Testkort mot  -symbolet for 
å installere. Når lotkalibreringsfilen er installert, avgir Instrument en lyd og en 
bekreftelsesmelding vises. 

Instrument viser en melding om å installere lotkalibreringsfilen når et Testkort med 
ny lot settes inn. Etter installering har Instrument all informasjonen som trengs for 
å utføre analysen og eventuelle fremtidige analyser fra samme lot med Testkort.
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Bekreftelse

Instrument avgir en lyd, og en 
bekreftelsesmelding vises. 
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EHR-tilkoblet

Integrere med elektronisk pasientjournal for 
overføring av pasientanalyseresultater. 

Se pasientresultater i LIS eller HIS.

Frittstående

Utfør pasientanalyser og 
Kvalitetskontrollanalyser. 

Lagre analyseresultater 
sammen med dato, 
klokkeslett og pasient-ID.

Administrert

Konfigurer ett eller flere 
Instruments. 

Opprett arbeidsgrupper og 
innloggingsinformasjon for 
brukere.

Administrere samsvar og 
styringsfunksjoner.

LumiraDx Connect 
Manager

LumiraDx Connect 
Manager 

Elektronisk 
pasientjournal

LumiraDx Instrument
 og LumiraDx Connect Hub 
eller LumiraDx Connect App 

LumiraDx Instrument

2.9  Utvidede funksjoner og driftsmoduser

LumiraDx Instrument kan brukes i frittstående modus eller to tilkoblede moduser: 
”Administrert” og ”EHR-tilkoblet” (dvs. tilkoblet organisasjonens elektroniske 
pasientjournal). Se bruksanvisningen for LumiraDx Connect for mer informasjon.

LumiraDx Instrument 
og LumiraDx Connect Hub 

eller LumiraDx Connect App 



INRINR

3  Klargjøring for analyse

Alle prøver er potensielt smittefarlige og kan overføre patogener mellom pasienter og 
helsepersonell.

3.1  Håndtere Testkort

Når du er klar til å utføre en analyse, velger du et Testkort og kontrollerer utløpsdatoen. 
Kasser Testkort hvis utløpsdatoen er passert. Hvis det er innenfor utløpsdatoen åpner 
du esken til Testkort, tar ut ett Testkort og fjerner det fra folieposen i den enden som 
er indikert med rivetrekantene. Se pakningsvedlegget for LumiraDx Testkort for mer 
informasjon om håndtering og stabilitet.

3.2  Sette inn og fjerne Testkort

Hold Testkort ved å ta tak i den blå etikettenden med etiketten vendt oppover. 

Innrett den svarte justeringslinjen på Testkort med den svarte linjen på Instrument. Sett 
Testkort forsiktig inn så langt det går. Instrument avgir en lyd når Testkort oppdages, 
dersom lyder er aktivert i innstillingene i Instrument (se avsnitt 4.5).

For å fjerne et Testkort fra Instrument, trekk forsiktig i den blå etiketten og trekk rett ut.

IKKE berør prøvepåføringsområdet på Testkort.

IKKE bøy eller brett Testkort.

IKKE berør kontaktene på Testkort.

IN
R

INR
INR

24 – Klargjøring for analyse 



Kontakter på Testkort

Justeringslinje

Innrett den svarte linjen på 
Testkort med den svarte linjen 
på Instrument.

 
Analysetype 

 
Prøvepåføringsområde

Påfør prøven eller 
Kvalitetskontrolløsningen 
ETTER at Testkort er satt inn.
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Merk: Testkort kan se forskjellige ut.



3.3  Kapillærprøvetaking og påføring

Ved oppsamling av enhver prøvetype, følg universelle forholdsregler for blodprøvetaking 
og retningslinjer i henhold til din organisasjon. Se pakningsvedlegget for Testkort for 
informasjon om prøvetyper og prøvetaking. Prøver kan påføres direkte fra et fingerstikk, 
eller en overføringspipette kan brukes.

Detaljer om overføringspipetter anbefalt av LumiraDx er tilgjengelig på lumiradx.com, og 
opplæringsvideoer for prøvepåføring er tilgjengelig på kc.lumiradx.com.

Ta en kapillærblodprøve fra et 
fingerstikk

Bruk en lansett nær fingertuppen på den 
siden som vender ned. 

Be pasienten om å skylle hendene i varmt 
vann og tørke dem før stikking. Dette er 
god praksis for å fjerne eventuelle rester 
og for å øke blodomløpet i fingeren. 
Pasienten kan også holde armen rett 
ned langs siden eller massere fingeren fra 
basen for å øke blodomløpet for å gi en 
stor nok hengende bloddråpe.  

Påfør fingerstikkprøven på Testkort

La den hengende bloddråpen så vidt 
berøre midten av prøvepåføringsområdet 
på Testkort. 

Se til at prøven er påført sentralt og fyller 
prøvepåføringsområdet fullstendig i én 
dråpe.

Ikke la fingeren berøre Testkortet, for å 
unngå tilsmussing av prøven.

Når prøven detekteres, avgir Instrument en 
lyd og en bekreftelsesmelding vises.
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Ta en kapillærblodprøve ved å bruke 
en overføringspipette

Hvis du vil bruke en overføringspipette 
til å samle inn en blodprøve, følger du 
trinnene beskrevet tidligere for å øke 
blodsirkulasjonen til den valgte fingeren, 
og bruk en lansett til å få frem en 
bloddråpe på tuppen av fingeren. 

Hold overføringspipetten vannrett 
og berør blodprøven med spissen. 
Kapillærkraften vil automatisk trekke 
prøven inn i pipetten.

• IKKE klem på ballongen til 
overføringspipetten før eller under 
prøvetaking.

• IKKE la overføringspipetten komme i 
kontakt med fingeren. 

• Sørg for at overføringspipetten fylles 
til den svarte fyllelinjen eller til enden 
av prøvetakingspipetten, avhengig 
av hvilken type overføringspipette 
som brukes.

• Hvis du ser luftbobler, kasser 
overføringspipetten og start på nytt. 

Berør tuppen på overføringspipetten på 
bloddråpen. Ikke klem ballongen.

Berør tuppen på overføringspipetten på 
bloddråpen. Kapillærkraften vil automatisk 

trekke prøven inn i pipetten.
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3.4  Prøvepåføring av andre prøvetyper

Se pakningsvedlegg for LumiraDx Testkort for informasjon om tilgjengelige 
prøvetyper per analyse samt prosedyrer for overføring av andre prøvetyper til 
prøvepåføringsområdet på Testkort. Bruk den anbefalte overføringsprosedyren til 
å dispensere en liten prøvemengde (én dråpe) på det runde prøvepåføringsområdet 
øverst på det innsatte Testkort. 

3.5  Påføring av Kvalitetskontrolløsning

Se pakningsvedleggene for LumiraDx Kvalitetskontroll for informasjon om analyse med 
LumiraDx Kvalitetskontroller.

IKKE påfør mer enn én dråpe prøve. 

IKKE berør Testkort før analysen er fullført og resultatet vises.

Påføre en prøve fra en overføringspipette 
på Testkort

Hold den fylte overføringspipetten loddrett 
over prøvepåføringsområdet og klem 
forsiktig på ballongen eller trykk ned 
stempelet for å få prøven frem i tuppen 
på overføringspipetten.

La bloddråpen berøre 
prøvepåføringsområdet uten å slippe 
trykket på ballongen under påføring.

Når prøve detekteres, avgir Instrument en 
lyd og en bekreftelsesmelding vises.

Kasser lansetten i egnet klinisk avfall. 
Rengjør pasientens finger med en ren 
kompress og trykk forsiktig.

Hvis du må analysere på nytt, skal du 
bruke et nytt Testkort og ny lansett, og en 
annen finger.

Hold overføringspipetten loddrett og 
klem forsiktig på ballongen for å påføre 
bloddråpen på prøvepåføringsområdet.

Hold overføringspipetten loddrett og 
trykk stempelet forsiktig ned for å påføre 
bloddråpen på prøvepåføringsområdet.



Pasientanalyse

Utfør en 
pasientanalyse.

Resultathistorikk

Vis tidligere 
analyseresultater.

Innstillinger

Innstillinger og 
administratorinnstillinger.

Kvalitetskontroll

Utfør 
Kvalitetskontrollanalyser.

Logg ut

Logg ut av 
Instrument.

4  Drift av Instrument

4.1  Startskjermbildet

LumiraDx Instrument kan brukes i tre moduser: frittstående, administrert eller EHR-tilkoblet.

Dette kapittelet beskriver hvordan du utfører førstegangsoppsett, stiller inn innstillinger, 
utfører pasient- og Kvalitetskontrollanalyser og ser resultathistorikken. Utvidet 
funksjonalitet for tilkoblede Instruments beskrives også.

Merk:

• Instruksjonene vises sammen med eksempelskjermbilder. Noen av skjermbildene 
kan se annerledes ut avhengig av analysen eller driftsmodusen. Alle skjermbilder, 
analysenavn og resultater som vises i denne bruksanvisningen for Platform, er kun 
ment som eksempler.

• Du kan bare høre lydene på LumiraDx Instrument når de er slått på. I denne 
bruksanvisningen for Platform antas det at lydene er slått på.
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4.2  Innstillinger-menyen

Innstillinger-menyen for brukere

Alle brukere kan stille inn skjerm- og 
lydinnstillinger i Innstillinger-menyen. Se 
instruksjonene i kapittelet ”Drift av Instrument” 
i denne bruksanvisningen for Platform.

Innstillingsmenyen for administratorer 

Administratoren kan stille inn dato og klokkeslett. 
Se instruksjonene i kapittelet ”Drift av Instrument” 
i denne bruksanvisningen for Platform.

Om-skjermbildet gir informasjon om program- 
og maskinvareversjonene i Instrument samt 
serienummer. For tilkoblede Instruments viser 
skjermen også navn på organisasjonen, 
Instrument og arbeidsgrupper.

Tilbakestilling til fabrikkinnstillinger kan brukes 
til å slette alle data som for tiden er lagret 
på Instrument, inkludert resultathistorikken og 
innstillingene.
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4.3  Førstegangsoppsett av 
frittstående Instrument

For Instruments i frittstående modus må språk 
og gjeldende dato og klokkeslett stilles inn av 
administratoren før en pasientanalyse utføres. 
Andre lyd- og skjerminnstillinger kan stilles inn av 
enhver bruker. 

Administrator- og brukerpassord for 
frittstående drift finnes på et avrivbart ark 
i hurtigveiledningen for Platform.

1. Slå på

Slå på Instrument ved å trykke på av/på-
knappen på baksiden av Instrument. Du kan 
høre at Instrument slår seg på, og skjermen 
er blank og svart i flere sekunder før oppstart. 
Hvis skjermen bare er dimmet, trykker du på 
berøringsskjermen for å vekke Instrument.

2. Skriv inn passord

Trykk på passordfeltet for å se tastaturet. 

Skriv inn passordet (bruk det medfølgende 
administratorpassordet) og trykk på ”Logg inn” 
for å fullføre påloggingen.

Merk: Administratorpassordet finnes på et 
avrivbart ark i hurtigveiledningen for Platform.
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4. Angi dato og klokkeslett

Gå til Innstillinger og trykk på Dato og 
klokkeslett.

Trykk på Dato-feltet og bruk valghjulet for å angi 
gjeldende dato. Trykk på Angi.

Trykk på Klokkeslett-feltet og bruk valghjulet for å 
angi gjeldende klokkeslett. Trykk på Angi.

Trykk på Ferdig, kontroller at datoen og 
klokkeslettet er riktig og trykk på Bekreft for å 
lagre. 

Gå tilbake til startskjermen og trykk på Logg ut.

3. Angi språk

Språket er som standard stilt til engelsk. For å 
angi et annet språk, gå til Innstillinger og trykk 
på Språk. 

Velg et språk på listen for teksten som vises på 
skjermen. Språket som er valgt, vises med en 
hake. 

Trykk på Ferdig for å lagre og gå tilbake til 
Innstillinger-menyen. 
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4.4  Førstegangsoppsett av tilkoblet Instrument 

Oppsett av tilkoblet system skal gjennomføres av administratoren på Connect Manager. 
Se bruksanvisningen for LumiraDx Connect for mer informasjon.

Slå på ved å trykke på av/på-knappen på baksiden av Instrument. Du kan høre at 
Instrument slår seg på, og skjermen er blank i flere sekunder før oppstart. Følg trinnene 
for førstegangsoppsett av frittstående modus for å angi språket.

For å laste ned andre innstillinger til Instrument, 
se til at Instrument er innenfor rekkevidden til en 
LumiraDx Connect Hub eller en enhet som kjører 
LumiraDx Connect App (innenfor ca. 10 meter). 
Hvis  vises øverst på skjermen, er Instrument 
tilkoblet Connect Manager, og innstillinger til 
Instrument lastes ned og installeres automatisk. 

Innstillinger for klokkeslett, dato og språk angis 
automatisk hvis Instrument er innen rekkevidde 
til en LumiraDx Connect Hub, og disse 
innstillingene vises nedtonet i innstillingsmenyen.
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Statusfeltet i Instrument 
viser  når Instrument er 
tilkoblet Connect Manager

Statusfeltet i Instrument 
viser  når Instrument 
er tilkoblet en elektronisk 
pasientjournal

Det tar opptil 4 minutter å laste ned innstillingene for førstegangsoppsett.

En  vises øverst på skjermen for EHR-tilkoblede Instruments. Dette integrerer 
LumiraDx Instrument med en eksisterende elektronisk pasientjournal for å overføre 
pasientanalyseresultater. Pasientanalyseresultatene kan deretter vises i LIS eller HIS. 
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4.5  Skjerm- og 
lydinnstillinger

Lyder

I Lyder-menyen kan tastelydene og lydvarslene 
slås av eller på.

Gå til Innstillinger og trykk på Lyder. Slå lyder 
av eller på, eller angi volumet ved hjelp av 
glidebryteren.

Trykk på Ferdig for å lagre og gå tilbake til 
Innstillinger-menyen.

Alle brukere kan stille inn skjerm- og 
lydinnstillinger i Innstillinger-menyen.

Skjerm

Lysstyrken på skjermen kan angis i Skjerm-
menyen.

Gå til Innstillinger og trykk på Skjerm. Bruk 
glidebryteren til å justere lysstyrken.

Trykk på Ferdig for å lagre og gå tilbake til 
Innstillinger-menyen.

Drift av Instrument – 35



4.6  Utføre en pasientanalyse

Denne bruksanvisningen for Platform beskriver den grunnleggende måten å utføre 
en pasientanalyse med LumiraDx Instrument. Hvis det er forskjeller i måter å utføre en 
bestemt diagnostisk analyse, viser Instrument en melding for hvert trinn i prosessen. 
Se pakningsvedlegget for LumiraDx Testkort for spesifikk analyseinformasjon før en ny 
analyse utføres.

Viktige merknader:

For å se analyseinformasjon under en pasientanalyse, eller på 
analyseresultatskjermbildet, trykk på  øverst på berøringsskjermen.

For å avbryte en pasientanalyse, trykk på Avbryt øverst på berøringsskjermen og følg 
meldinger på Instrument.

ALLTID

• Plasser Instrument på et jevnt, stabilt underlag før en analyse startes.

• Påfør prøven ETTER at Testkort er satt inn og en melding vises på 
Instrument.

• Overhold driftsforholdene for analyse beskrevet i pakningsvedlegget for 
LumiraDx Testkort.

• Følg informasjonen om korrekt håndtering av Testkort beskrevet 
i pakningsvedlegget for LumiraDx Testkort.
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1. Slå på og logge inn

Slå på Instrument ved å trykke på av/på-
knappen på baksiden av Instrument. Du kan 
høre at Instrument slår seg på, og skjermen 
er blank og svart i flere sekunder før oppstart. 
Hvis skjermen er dimmet, trykker du på 
berøringsskjermen for å vekke Instrument.

Hvis du bruker et frittstående Instrument med 
bare et passordfelt, trykker du på feltet Passord 
for å vise tastaturet. 

Angi passord og trykk på Logg inn for å fullføre 
innloggingen.

Hvis du bruker et tilkoblet Instrument, trykker du 
på feltet Bruker-ID for å bruke tastaturet til å angi 
bruker-ID. Alternativt kan du skanne inn bruker-
ID ved hjelp av Barcode Scanner. Se kapittelet 
”Tilleggsutstyr” i denne bruksanvisningen for 
Platform for instruksjoner om skanning.

Trykk på passordfeltet for å se tastaturet.

Angi passord og trykk på Logg inn for å fullføre 
innloggingen.

Drift av Instrument – 37



2. Kontroller dato og klokkeslett

Kontroller at datoen og klokkeslettet er 
korrekt. Hvis de er feil, må gjeldende dato 
og klokkeslett angis av administratoren. Se 
”Førstegangsoppsett” i dette kapittelet for 
mer informasjon.

3. Trykk på Pasientanalyse

Trykk Pasientanalyse-knappen på 
startskjermbildet.

4. Angi pasientopplysninger

Trykk på et hvilket som helst felt for å bruke 
tastaturet til å angi pasientopplysninger, eller 
skann inn pasient-ID-en ved hjelp av Barcode 
Scanner. Se kapittelet ”Tilleggsutstyr” i denne 
bruksanvisningen for Platform for instruksjoner 
om skanning.

Trykk på Angi-knappen på tastaturet for å gå 
fra felt til felt, eller trykk på et felt for å angi 
ytterligere opplysninger.

Fyll ut alle tilgjengelige pasientopplysninger, 
og trykk så på Neste for å fortsette.

Merk: Trykk på Neste hvis ingen 
pasientopplysninger er tilgjengelig.
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5. Bruke Instrument i EHR-tilkoblet modus

Hvis Instrument har en aktiv forbindelse til 
EHR, skann pasient-ID-en ved bruk av Barcode 
Scanner, eller søk etter pasienten i HIS eller 
LIS ved å angi pasientopplysninger, og trykk 
deretter ”Søk”.

Merk: Hvis ingen pasientopplysninger er 
tilgjengelig, trykker du på ”Søk” uten å legge til 
noen opplysninger. For å søke etter en pasient 
må du oppgi enten hele pasientens ID eller 
etternavn.

Pasientsøk i EHR Connect

Instrument viser skjermbildet ”Bekreft 
pasientopplysninger” hvis kun én pasient 
stemmer overens med opplysningene som er 
angitt. Hvis 2–5 pasienter stemmer overens med 
opplysningene som er angitt, vises listen over 
søkeresultater. Velg riktig pasient fra søkelisten. 

Merk: Trykk på ”Gå vidr.” for å fortsette uten å 
velge en av pasientene som er tilgjengelig i 
søkelisten.
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6. Bekreft pasientopplysninger

Kontroller at pasientopplysningene er riktige, og 
trykk på Bekreft for å fortsette.
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Ingen søkeresultater

Hvis søket får tidsavbrudd, finnes det ingen 
søkeresultater, eller hvis mer enn 5 søkeresultater 
finnes, vises det en melding. Trykk på ”Fortsett” 
for å fortsette med analysen uten å bekrefte 
pasientopplysningene, eller trykk på ”Avbryt” for 
å gå tilbake og søke på nytt.



7. Åpne luken og sett inn Testkort

Skjermen på Instrument viser en melding om 
å åpne luken og sette inn et Testkort. 

Fjern et Testkort fra emballasjen og hold det 
med den blå etikettsiden opp. 

Innrett den svarte justeringslinjen på Testkort 
med den svarte linjen på Instrument. Sett 
Testkort forsiktig inn så langt det går. 

Instrument avgir en lyd når Testkort oppdages. 

IKKE berør prøvepåføringsområdet på 
Testkort.

IKKE berør kontaktene på Testkort.

IKKE påfør prøve før en melding vises. 

8. Velg prøvetype

Velg prøvetype på listen som vises.

Prøvetypen er avhengig av analysetypen 
(se pakningsvedlegget for LumiraDx Testkort for 
mer informasjon).

Merk: Instrument viser en melding om å 
installere lotkalibreringsfilen når en ny lot med 
Testkort settes inn.

Merk: Kapillærblod henviser til både fingerstikk- 
og overføringspipettepåføring.
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9. Bekreft analyse- og prøvetype

Kontroller at analysen og prøvetypen er riktig, og 
trykk på Bekreft for å fortsette. 

Merk: En fremdriftslinje indikerer om Instrument 
varmer opp Testkort.

10. Påfør prøve

Instrument viser en melding når prøven skal 
påføres.

Påfør prøven direkte på det runde 
prøvepåføringsområdet øverst på Testkort. 
Prøven må dekke hele prøvepåføringsområdet. 
Se kapittelet ”Håndtere Testkort” i denne 
bruksanvisningen for Platform for instruksjoner 
om prøvepåføring.

Testkort trekker inn prøven gjennom 
kapillærkraft.

Merk: Følg med på nedtellingen for 
prøvepåføring for å unngå analysefeil. Dette 
vises som en nedtellingslinje, og Instrument 
avgir en lyd når det er 10 sekunder igjen. Hvis 
prøven ikke påføres før nedtellingen slutter, viser 
Instrument en feilmelding.
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Når prøven detekteres, avgir Instrument en lyd 
og en bekreftelsesmelding vises.

IKKE påfør mer enn én dråpe prøve. 

IKKE berør Testkort før analysen er 
fullført og resultatet vises.

11. Lukk umiddelbart luken for å fortsette

Instrument viser en melding om å lukke luken. 

Merk: Nedtellingslinjen vises bare i noen 
sekunder. Det er viktig å lukke luken raskt når 
meldingen vises, for å unngå analysefeil. Hvis 
luken ikke lukkes før nedtellingen slutter, vil 
Instrument avgi en lyd og vise en feilmelding.

Drift av Instrument – 43



12. Analysen pågår

Analysen starter, og en fremdriftslinje vises mens 
analysen pågår.

Merk: Hver analysetype har forskjellig analysetid.

IKKE åpne luken eller flytt Instrument 
under analysen, da det vil oppstå 
en feil og analyseresultatet vil ikke bli 
lagret.
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13. Gjennomgå resultatet

Når analysen er fullført, vises resultatet på 
skjermen (et eksempel på et kvantitativt og et 
kvalitativt resultat vises her).

Resultater som er over eller under 
analyseområdet, vises i rødt og indikeres med 
symbolene > (over) eller < (under).

Hvis en LumiraDx Printer er koblet til Instrument, 
vil et ”Skriv ut”-alternativ være tilgjengelig. Trykk 
på ”Skriv ut” for å skrive ut analyseresultatet.

Gjennomgå resultatet og trykk deretter på 
Fullfør, eller trykk på Kommentar for å legge til en 
kommentar, om nødvendig. En kommentar kan 
inneholde opptil 50 tegn.

Hvis du vil avvise et analyseresultat, går du 
til ”Kommentar” og trykker på ”Avvis resultat”. 
En kommentar må legges til dersom et 
analyseresultat avvises. 

Når ønsket kommentar er angitt, trykk på 
”Ferdig” for å gå tilbake til resultatskjermbildet.

Trykk på Fullfør for å lagre analyseresultatet 
i resultathistorikken og fullføre analysen. 

Merk: Hvis Instrument brukes i en tilkoblet 
modus, må du trykke på «Fullfør» for at resultatet 
og eventuelle kommentarer skal sendes til EHR.



4.7  Kvalitetskontroll 

LumiraDx Instrument har flere innebygde funksjoner for kvalitetskontroll (QC). 
I tillegg til disse kan LumiraDx Kvalitetskontroller (Kvalitetskontrolløsninger) brukes 
for å oppfylle kravene til samsvar ved behov.

For å utføre QC-analyse med LumiraDx Kvalitetskontroller trenger du følgende:

• LumiraDx Instrument

• LumiraDx Testkort

• LumiraDx Kvalitetskontroller 

Klargjøring for en QC-analyse krever de samme trinnene som klargjøring 
for en pasientanalyse. Den eneste forskjellen i analysemetoden er bruk av 
Kvalitetskontroller i stedet for pasientprøver. 

Instruments som administreres i en tilkoblet modus, kan ha retningslinjene 
for Kvalitetskontroll satt til «Obligatorisk» i innstillingene for Connect Manager. 
Dette betyr at brukere og administratorer ikke kan utføre en pasientanalyse 
når en Kvalitetskontroll-analyse for den aktuelle analysen forfaller. Tidspunktet 
for og hyppigheten av obligatoriske Kvalitetskontroll-analyser kan konfigureres i 
Connect Manager.

46 – Drift av Instrument

14. Fjern og kasser Testkort

Instrument viser en melding om å fjerne Testkort.

Trekk forsiktig i den blå etikettenden av Testkort 
for å fjerne og kassere.

Desinfiser Instrument mellom pasientanalyser. 
Se kapittelet ”Rengjøring og desinfisering” i 
denne bruksanvisningen for Platform for mer 
informasjon.

Lukk luken på Instrument.

Alle Testkort som brukes for 
pasientanalyse, skal kasseres forsvarlig 
i henhold til lokale bestemmelser og 
prosedyrer.



4.8  Utføre en Kvalitetskontrollanalyse

Denne bruksanvisningen for Platform beskriver den grunnleggende metoden 
for analyse med Kvalitetskontroll for LumiraDx Platform. Hvis det er forskjeller i 
analysemetoden for en bestemt QC-analyse, viser Instrument en melding for hvert trinn 
i prosessen. Se pakningsvedlegget for LumiraDx Testkortet for spesifikk informasjon før en 
ny QC-analyse utføres.

Viktige merknader:

ALLTID

• Ta på rene hansker før en QC-analyse utføres. 

• Plasser Instrument på et jevnt, stabilt underlag før en analyse startes.

• Bruk kun LumiraDx Kvalitetskontroller.

• Påfør Kvalitetskontrolløsningen ETTER at Testkortet er satt inn og en 
melding vises på Instrument.

• Overhold driftsforholdene for analyse beskrevet i pakningsvedlegget for 
LumiraDx Testkort.

• Følg informasjonen angående korrekt håndtering av Testkort i 
pakningsvedlegget for LumiraDx Testkort.

Hvis du vil se analyseinformasjon under en QC-analyse, eller på 
analyseresultatskjermbildet, trykk på  øverst på berøringsskjermen.

For å avbryte en QC-analyse, trykk på Avbryt øverst på berøringsskjermen og følg 
meldingene på Instrument.
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Se pakningsvedleggene for LumiraDx Kvalitetskontroll for informasjon om 
LumiraDx Kvalitetskontroller.



1. Slå på og logge inn

2. Kontroller dato og klokkeslett

Kontroller at datoen og klokkeslettet er 
riktig. Hvis de er feil, må gjeldende dato 
og klokkeslett angis av administratoren. 
(Se ”Førstegangsoppsett” i dette kapittelet for 
mer informasjon.)

3. Klargjør Kvalitetskontrolløsning

Klargjør Kvalitetskontrolløsningen i henhold til 
pakningsvedlegget for LumiraDx Kvalitetskontroll.

4. Trykk på Kvalitetskontroll

Trykk på knappen Kvalitetskontroll på 
startskjermbildet. 

5. Velg Kvalitetskontrollanalyse

Trykk på Kvalitetsktrl.analyse i Kvalitetskontroll-
menyen.
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6. Åpne luken og sett inn Testkort

Skjermen på Instrument viser en melding om å 
åpne luken og sette inn et Testkort. 

Fjern et Testkort fra emballasjen og hold det 
med den blå etikettsiden opp. 

Innrett den svarte justeringslinjen på Testkort 
med den svarte linjen på Instrument. Sett 
Testkort forsiktig inn så langt det går. 

Instrument avgir en lyd når Testkort oppdages. 

7. Bekreft analysetype

Kontroller at analysetypen er riktig, og trykk 
på Bekreft for å fortsette. 

Merk: Instrument viser en melding om 
å installere lotkalibreringsfilen når en ny lot 
med Testkort settes inn.

IKKE berør prøvepåføringsområdet på 
Testkort.

IKKE berør kontaktene på Testkort.

IKKE påfør Kvalitetskontroll før du ser en 
melding om det.
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8. Velg Kvalitetskontrollnivå

Velg ønsket Kvalitetskontrollnivå på listen som 
vises.

Se pakningsvedlegget for LumiraDx 
Kvalitetskontroll for mer informasjon.

Merk: Instrument viser en melding når du skal 
påføre Kvalitetskontrolløsningen på Testkort.

9. Angi lotnummeret til Kvalitetskontrollen

Trykk på inntastingsfeltet for å bruke tastaturet, 
skriv inn det 16-sifrede lotnummeret til 
Kvalitetskontrollen og trykk på «Neste» for å 
fortsette.

Alternativt kan du skanne Kvalitetskontrollens 
strekkode ved å bruke Barcode Scanner. 
Se kapittelet «Tilleggsutstyr» i denne 
bruksanvisningen for Platform for instruksjoner 
om skanning.

Merk: Hvis strekkoden fra et annet QC-nivå eller 
en annen analyse enn det/den som er valgt på 
det forrige skjermbildet skrives inn, vises det en 
feilmelding.
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10. Påfør Kvalitetskontrolløsning

Instrument viser en melding om å påføre 
Kvalitetskontrollprøven.

Påfør Kvalitetskontrollprøven direkte på 
det runde prøvepåføringsområdet øverst 
på Testkortet. Løsningen må dekke hele 
påføringsområdet. Se pakningsvedleggene 
for LumiraDx Kvalitetskontrollene for mer 
informasjon om analyse med LumiraDx 
Kvalitetskontroller.

Merk: Følg med på nedtellingen for 
prøvepåføring for å unngå analysefeil. Denne 
vises som en nedtellingslinje. Hvis prøven ikke 
påføres før nedtellingen slutter, avgir Instrument 
en lyd og viser en feilmelding.

Når Kvalitetskontrollprøven detekteres, avgir 
Instrument en lyd, og en bekreftelsesmelding 
vises.

IKKE påfør mer enn én dråpe 
Kvalitetskontroll. 

IKKE berør Testkort før analysen er 
fullført og resultatet vises.
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11. Lukk umiddelbart luken for å fortsette

Instrument viser en melding om å lukke luken.

Analysen starter, og en fremdriftslinje vises mens 
analysen pågår. 

Merk: Følg med på nedtellingen for lukelukking 
for å unngå analysefeil. Dette vises som en 
nedtellingslinje i kun noen sekunder. Hvis 
luken ikke er lukket før nedtellingen slutter, vil 
Instrument avgi en lyd og vise en feilmelding.

12. QC-analyse pågår

QC-analysen starter, og en fremdriftslinje vises 
mens analysen pågår.

Merk: Hver analysetype har forskjellig analysetid. 

IKKE åpne luken eller flytt Instrument 
under analysen, da det vil oppstå en 
feil og  analyseresultatet vil ikke bli 
lagret.
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13. Gjennomgå QC-resultatet

Når QC-analysen er fullført, vises resultatet, det 
akseptable området for resultater og om QC-
analysen har bestått eller ikke på skjermen. Et 
eksempel på resultat vises her.

Gjennomgå resultatet og trykk deretter på 
Fullfør, eller trykk på Kommentar for å legge til en 
kommentar, om nødvendig. En kommentar kan 
inneholde opptil 50 tegn. 

Når ønsket kommentar er angitt, trykk på Ferdig 
for å gå tilbake til resultatskjermbildet.

Trykk på Fullfør for å lagre analyseresultatet i 
resultathistorikken og fullføre analysen.

14. Fjern og kasser Testkort

Instrument viser en melding om å fjerne Testkort.

Trekk forsiktig i den blå etikettenden av Testkort 
for å fjerne og kassere.

Lukk luken til Instrument.

Området for akseptable resultater 
for hvert QC-nivå er også detaljert 
i pakningsvedlegget for LumiraDx 
Kvalitetskontrollområder i Testkort-esken.

Alle Testkort som brukes for 
Kvalitetskontrollanalyse, skal 
kasseres forsvarlig i henhold til lokale 
bestemmelser og prosedyrer.
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15. Fullfør resterende QC-nivåer 

Flere QC-nivåer kan være nødvendig, avhengig 
av analysetypen. 

Se pakningsvedlegget for LumiraDx 
Kvalitetskontroll for mer informasjon om  
QC-nivåer.

Gjenta trinnene under ”Utføre en 
Kvalitetskontrollanalyse” for å analysere 
ytterligere QC-nivåer.
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16. Retningslinjer for obligatorisk 
Kvalitetskontroll

Tilkoblede Instruments med retningslinjene for 
Kvalitetskontroll satt til ”obligatorisk”, har et 
ytterligere menyvalg kalt ”Kvalitetskontrollstatus”.



Kvalitetskontrollanalysestatuser er sortert 
etter ”Nylige analyser”, som betyr testlot som 
pasientanalyser eller Kvalitetskontrollanalyser 
nylig er blitt utført for. ”Andre analyser” er testlot 
som det ikke er blitt utført pasientanalyser eller 
QC-analyser på de siste 90 dagene.

Merk: QC-statuser kan også filtreres etter 
analysetype.

Skjermbildet for valg av Kvalitetskontrollnivå 
viser også statusen til hvert QC-nivå, så vel som 
datoen for eventuelle nylig utførte QC-analyser.

Når et QC-testnivå er fullført, går Instrument 
tilbake til siden for valg av QC-nivå til alle QC-
nivåer er fullført.

Drift av Instrument – 55



Hvis en bruker forsøker å utføre en 
pasientanalyse ved bruk av et lot som en 
obligatorisk Kvalitetskontrollanalyse forfaller 
for, viser Instrument en varselmelding som ber 
brukeren om å utføre en Kvalitetskontrollanalyse.
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4.9  Resultathistorikk

LumiraDx Instrument kan lagre 1000 pasient- 
eller QC-analyseresultater, sammen med dato, 
klokkeslett og kommentarer. Hvis minnet til 
Instrument er fullt, slettes det eldste resultatet 
automatisk.

1. Slå på og logge inn

2. Trykk på Resultathistorikk

For å se pasient- eller QC-analyseresultater, 
trykk på Resultathistorikk.

3. Gjennomgå analyseresultatene

Alle oppføringer vises i rekkefølge etter dato, 
med den nyeste øverst. Analyseresultater kan 
filtreres ved å velge Pasientanalyser, QC-analyser, 
Avviste analyser eller Ugyldige analyser.

Analyseresultater merkes som Ugyldig hvis 
det oppstår en systemfeil under analysen. Se 
kapittelet ”Feilsøking” i denne bruksanvisningen 
for Platform for informasjon om feil.

Bla gjennom listen og trykk på en oppføring for 
å se de fullstendige analyseresultatene.

Søk etter et pasientanalyseresultat ved å skrive 
inn pasient-ID-en, fornavnet eller etternavnet i 
søkefeltet, enten på skjermbildet Pasientanalyser, 
Avviste analyser eller Ugyldige analyser.

Merk: Et søk som gjøres ved bruk av en delvis 
pasient-ID, et delvis fornavn eller et delvis 
etternavn, vil kun fungere for starten på 
søkebegrepet.
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Et pasient- eller QC-analyseresultat kan skrives 
ut fra skjermbildet med analyseresultatdetaljer 
ved å trykke på ”Skriv ut” når en LumiraDx Printer 
er koblet til en USB-port på Instrument.

EHR-tilkoblede Instruments indikerer om et 
analyseresultat er blitt sendt til den elektroniske 
pasientjournalen.

Et -symbol på startskjermbildet indikerer at ett 
eller flere analyseresultater ikke er blitt sendt til 
EHR enda.
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Resultathistorikklisten indikerer om 
analyseresultater er blitt sendt til EHR eller ikke 
med ”sendt” og ”ikke sendt”.



4.10  Innebygd Kvalitetskontroll

I tillegg til systemkontrollene som utføres av 
Instrument under oppstart og innenfor analyse-
prosedyren, kjører noen LumiraDx Tester også en 
innebygd kvalitetskontrollanalyse sammen med 
pasientanalysen.

Når en analyse er fullført og OBC-analysen er 
bestått, vil analyseresultatet vises som normalt. 
Hvis du trykker på  på resultatskjermen på 
slutten av analysen eller i Resultathistorikk-
visningen, vises mer informasjon om analysen, 
inkludert «Kontroll: Gyldig» som bekrefter at OBC 
er bestått.

Hvis OBC ikke bestås, vises en feilmelding, 
og intet analyseresultat vil forekomme. Følg 
instruksjonene på skjermen for å kassere 
Testkortet og starte en ny analyse. Kontakt 
kundeservice hvis problemet vedvarer.
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En analyse som ikke består OBC, vil vises i 
«Ugyldig»-filteret til resultathistorikken. 
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5  Rengjøring og desinfisering

Det er viktig å være klar over organisasjonens retningslinjer for desinfeksjon. Nedenfor 
finner du prosedyrer for rengjøring og desinfisering av Instrument. Hvis disse prosedyrene 
ikke følges, kan det føre til funksjonsfeil i Instrument. 

Forskjellen mellom rengjøring og desinfisering:

Rengjøring er fysisk fjerning av smuss eller annet fremmedmateriale fra overflaten på 
Instrument.

Desinfisering er kjemisk fjerning av skadelige mikroorganismer (patogener) 
fra Instrument.

Når skal Instrument rengjøres og desinfiseres?

Instrument skal rengjøres når det er synlig skittent. Instrument skal desinfiseres etter bruk 
mellom hver pasient og hver gang du tror Instrument kan være kontaminert med en 
pasientprøve eller Kvalitetskontrolløsning.

Hva skal rengjøres og desinfiseres?

De følgende delene av Instrument kan rengjøres og/eller desinfiseres:

• Området rundt Testkortsporet

• Hele dekselet på Instrument

• Berøringsskjermen på Instrument

• Alle overflater på luken på Instrument

IKKE forsøk å sette noen gjenstander eller rengjøringsmaterialer inn i åpningen 
for Testkort.

Bruk alltid materialer godkjent av LumiraDx til å desinfisere Instrument. 
Nærmere informasjon om materialer godkjent av LumiraDx er tilgjengelig på 
lumiradx.com.

Unngå USB-porter og strøminntak.

Rengjøring av berøringsskjermen på Instrument Rengjøring av området rundt Testkortsporet
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Rengjøringsprosedyre

Bruk alltid hansker ved rengjøring av Instrument.

Tørk av utvendige flater på Instrument med en myk klut som er lett fuktet, ikke våt. For 
mye væske kan skade Instrument.

Desinfiseringsprosedyre

Denne prosedyren skal følges for å unngå risiko for overføring av patogener etter bruk 
med hver pasient, og er anbefalt av CDC3.

Bruk alltid hansker ved desinfisering av Instrument.

Bruk alltid materialer godkjent av LumiraDx til å desinfisere Instrument. Spritservietter 
alene er ikke nok til å desinfisere Instrument.

Bruk våtservietten helt til overflaten på Instrument er synlig fuktig. Bruk 
desinfeksjonsmaterialet helt til overflaten på Instrument er synlig våt. For luftveisprøver 
lar du overflaten forbli våt i 1 minutt og lar den lufttørke. For blodbaserte prøver lar du 
overflaten forbli våt i 5 minutter og lar den lufttørke.

Kasser rengjørings- og desinfeksjonsmaterialene i samsvar med lokale prosedyrer.

Instrument er nå klart til å utføre en ny analyse.

For teknisk assistanse eller spørsmål og informasjon om materialer godkjent av 
LumiraDx, gå til lumiradx.com.

Bruk kun rengjørings- og desinfiseringsmaterialer anbefalt av LumiraDx på 
overflatene på Instrument. Nærmere informasjon om materialer godkjent av 
LumiraDx er tilgjengelig på lumiradx.com.

Bruk alltid hansker under rengjøring og desinfisering av Instrument.

Bruk kun en fuktig, ikke våt, vattpinne eller klut for rengjøring. For mye væske 
kan skade Instrument.

IKKE spray eller hell løsning direkte på Instrument.

IKKE forsøk å sette noen gjenstander eller rengjøringsmaterialer inn i 
Testkortsporet.

Etter rengjøring og desinfisering, og før en pasientanalyse utføres, må du bytte 
hansker og vaske hendene.
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LumiraDx kontakter administratorer når programvareoppdateringer er tilgjengelig. 
Programvareoppdateringer leveres på USB-minnepenner og skal installeres på hvert 
instrument av administratoren. Det å installere de nyeste oppdateringene bidrar 
til å sikre at LumiraDx Instrument fungerer optimalt og at de nyeste funksjonene 
er tilgjengelig. Dette avsnittet beskriver trinnene som må utføres for å fullføre 
programvareoppdateringen.

Merk: Sørg for at Instrument er koblet til en strømforsyning før du utfører en 
programvareoppdatering.

6  Programvareoppdateringer

2. Slå på

Slå på Instrument ved å trykke på av/ 
på-knappen på baksiden av Instrument.

En fremdriftslinje på skjermen på Instrument 
indikerer installeringen.

Når installeringen er fullført, starter Instrument 
opp som normalt.

Ta USB-minnepennen ut av Instrument etter 
fullførelse.

1. Sett inn en USB-minnepenn mens 
Instrument er slått av

Ta USB-minnepennen ut av emballasjen. Sett 
den inn i høyre USB-port, nærmest av/på-
knappen, på baksiden av Instrument.
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LumiraDx Instrument utfører jevnlig interne tester for uventede og uønskede forhold. 
Disse kan oppstå av tekniske årsaker eller pga. håndteringsfeil.

Hvis det oppstår et problem, vises en melding på berøringsskjermen på Instrument. 
Varselmeldinger inneholder nyttig informasjon og er fremhevet i oransje. Feilmeldinger 
har også et  -symbol. Alle meldinger inneholder en beskrivelse av statusen eller feilen 
på Instrument samt en instruksjon. Feilmeldinger har en identifiserende kode som kan 
brukes for ytterligere feilsøking. 

Følg instruksjonen for å løse problemet. Hvis problemet løses, kan du fortsette å bruke 
Instrument. 

Hvis det oppstår feil ofte, eller hvis feilen vedvarer, skal du notere feilkoden og kontakte 
kundeservice. Hvis Instrument har blitt sluppet i gulvet, må det ikke brukes. Kontakt i 
så fall kundeservice for å få råd. For kontaktopplysninger, se kapittelet “Kundeservice” i 
denne bruksanvisningen for Platform.

7  Feilsøking
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Eksempel på varselmelding

Beskrivelse og instruksjon

Trykk på OK for å fortsette. Koble til 
strømforsyningsenheten før batteriet går tomt.

Eksempel på feilmelding: Feil 004

Beskrivelse og instruksjon

Prøven ble påført for tidlig, så analysen kan 
ikke fullføres.

Kasser Testkort, start en ny analyse og følg 
instruksjonene på skjermen.

Eksempel på feilmelding: Feil 002

Beskrivelse og instruksjon

Luken på Instrument har blitt åpnet under en 
analyse, så analysen kan ikke fullføres.

Kasser Testkort, start en ny analyse og følg 
instruksjonene på skjermen.

Eksempel på feilmelding: Feil 006

Beskrivelse og instruksjon

Når en analyse utføres, må Instrument være 
vannrett og stasjonært.

Plasser Instrument på et jevnt, stabilt underlag, 
og start ny analyse.
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Eksempel på feilmelding: Feil 019

Beskrivelse og instruksjon

Prøvens Hct-verdi ble målt å være utenfor gyldig 
område.

Kontroller analysetypens tillatte Hct-område 
i pakningsvedlegget for Testkort.

Eksempel på feilmelding: Feil 016

Beskrivelse og instruksjon

En handling (for eksempel lukking av luken på 
Instrument) ble ikke fullført innenfor en angitt 
tidsperiode, så analysen kan ikke fullføres.

Kasser Testkort, start en ny analyse og følg 
instruksjonene på skjermen.

Eksempel på feilmelding: Feil 038

Beskrivelse og instruksjon

Utilstrekkelig prøvevolum, eller det har oppstått 
en feil på Instrument og analysen kan ikke 
fullføres.

Kasser Testkort, start en ny analyse og følg 
instruksjonene om påføring av prøver i denne 
bruksanvisningen. Kontakt kundeservice hvis 
problemet vedvarer.
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Eksempel på feilmelding: Feil 117

Beskrivelse og instruksjon

Innebygd kontroll ble ikke bestått, så Instrument 
vil ikke vise et resultat.  
 
Slå av Instrument og prøv på nytt. Kontakt 
kundeservice hvis problemet vedvarer.
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Feil og uvanlig atferd uten feilvarslinger

Det kan oppstå visse forhold som ikke utløser en feil eller varselmelding. Kontakt 
kundeservice dersom feilsøkingstrinnene nedenfor ikke løser problemet, eller hvis 
problemet vedvarer.

Instrument starter ikke opp

Hvis Instrument ikke starter opp når du 
trykker på av/på-knappen: 

Lotkalibreringsfil er ikke installert

Lotkalibreringsfil er ikke installert:

1. Koble til strømforsyningsenheten. Vent 
15 minutter, og trykk på av/på-knappen.

1. Se kapittelet ”Komme i gang” i denne 
bruksanvisningen for Platform for 
instruksjoner om hvordan man installerer 
lotkalibreringsfilen.

2. Se til at baksiden av esken til Testkort er 
i kontinuerlig kontakt med -symbolet på 
siden av Instrument helt til Instrument avgir 
en lyd og en bekreftelsesmelding vises.

Kan ikke logge inn

Har ikke eller vet ikke hvor man finner 
riktig passord:

1. Se det avrivbare arket i 
hurtigveiledningen for Platform for 
innloggingspassordet, eller kontakt 
administratoren.

2. Trykk på feltet Passord for å åpne 
tastaturet og skrive inn passordet. Trykk på 
Logg inn for å fortsette.

Kan ikke koble til Instrument

Instrument viser ikke -symbolet: 1. Kontroller at Instrument er innenfor 
rekkevidden til LumiraDx Connect Hub 
eller enheten som kjører LumiraDx 
Connect App.

2. Kontroller at LumiraDx Connect Hub 
er slått på og at den grønne Connect-
lampen lyser.



Instrument starter ikke analysen

Hvis Instrument ikke starter analysen 
etter påføring av prøve eller 
Kvalitetskontrolløsning:

Kontroller at luken på Instrument er helt 
lukket.

Instrument oppdager ikke Testkort

Hvis Testkort ikke oppdages og ingen 
melding vises på berøringsskjermen:

1. Kontroller at Testkort er satt helt inn.

2. Se etter skade på Testkort. Hvis det 
er skadet, kasser det og sett inn et nytt 
Testkort.

Feil dato eller klokkeslett 

Hvis dato og klokkeslett er feil: Kontakt administratoren for ”tilkoblede” 
Instruments, eller se avsnittet 
”Førstegangsoppsett” i denne 
bruksanvisningen for Platform for instruksjoner 
om angivelse av dato og klokkeslett. 

Pasientanalyseresultatet er rødt 

Hvis pasientanalyseresultatet vises 
i rødt:

Analyseresultater som er over eller under 
analyseområdet vises i rødt og indikeres 
med symbolene > (over) eller < (under).

QC-analysefeil

Hvis Kvalitetskontrollanalysen feiler 
uventet:

1. Kontroller at Kvalitetskontrolløsningens 
type og nivå stemmer overens med 
analysetypen og QC-området. 

2. Kontroller utløpsdatoen på 
Kvalitetskontrolløsningen.

3. Se pakningsvedlegget for Kvalitetskontroll 
for å sikre at riktig prosedyre følges.

Analyser på nytt med et nytt 
Testkort. Kontroller at Testkort og 
Kvalitetskontrolløsningen håndteres forsiktig 
for å unngå potensiell kontaminasjon.
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LumiraDx Instrument krever ikke vedlikehold av brukeren og har ingen deler som 
brukeren kan utføre service på. Forsøk ikke å åpne Instrument.

I tilfelle feil eller skade på Instrument, eller for å avtale innsamling/kassering, kontakt 
LumiraDx kundeservice.

8  Vedlikehold og kassering



9  Spesifikasjoner for Instrument

Driftstemperatur 15 °C til 30 °C 

Oppbevaringstemperatur -10 °C til 50 °C 

Relativ fuktighet 10 % til 90 % RF (ikke-kondenserende)

Maks. høyde over havet 3000 m i drift

Datalagring

1000 analyseresultater med dato, 
klokkeslett og kommentarer

Lotkalibreringsfiler

Kommunikasjoner

2 x USB-porter 

RFID-leser 13,56 MHz, 0 dBi (EIRP)

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

Strømforsyningsenhet

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

Utgang 12 V / 3 A

Batteri
Litiumionpolymer 7,4 V / 5000 mAh

Ca. 20 analyser per ladesyklus

Fysiske mål 210 x 97 x 73 mm

Vekt 1100 g
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10.1  LumiraDx Barcode Scanner

For konfigurasjon av LumiraDx Barcode Scanner, kontakt LumiraDx kundeservice.

LumiraDx Barcode Scanner kan brukes til å skanne pasient-ID-opplysninger under en 
pasientanalyse. Den kan også brukes til å skanne lotnumre til Kvalitetskontroller. Hvis 
et tilkoblet Instrument brukes, kan Barcode Scanner brukes til å skanne Bruker-ID for 
pålogging. 

Merk: Den samme bruker-ID-en må være tildelt brukeren i Connect Manager.

10  Tilleggsutstyr

72 – Tilleggsutstyr

Skanneavstand

Hold skanneren  
ca. 15 cm fra strekkoden.

Skannerlamper

Skanneknapp

Trykk på knappen for å skanne. En vellykket 
skanning indikeres med en pipelyd og et 
grønt lys.

Strekkodesymbolet på skjermen indikerer at 
du kan skanne inn data. Trykk på symbolet for 
å se instruksjoner for Barcode Scanner.

Sett USB-koblingen inn i en av USB-portene 
på baksiden av Instrument.
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Holder for LumiraDx Barcode Scanner

Feste holderen for LumiraDx Barcode Scanner til Instrument

Fjerne holderen for LumiraDx Barcode Scanner fra Instrument

Merk: Riktig retning på holderen for Barcode Scanner
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Skrivebordstativ for LumiraDx Barcode Scanner



10.2  LumiraDx Printer

LumiraDx Printer kan brukes til å skrive ut et pasient- eller Kvalitetskontrollanalyseresultat 
på en selvklebende etikett. 

Pasient- og Kvalitetskontrollanalyseresultat kan skrives ut fra resultatsiden på Instrument 
etter en analyse, eller fra siden med analysedetaljer i resultathistorikken på Instrument.

Skriveren leveres med en rull med selvklebende papir. Åpne lokket til papirbeholderen 
og lukk den mens du sikrer at papiret passerer gjennom papirutgangssporet. Ekstra 
etikettruller kan kjøpes hos LumiraDx. 

Sett de oppladbare batteriene i skriveren og deretter USB-kabelen og strømkabelen. Lad 
batteriene helt opp i 16 timer før første gangs bruk ved å koble skriveren til en strømkilde.

For å bruke skriveren sett USB-kontakten inn i en av USB-portene på baksiden av 
Instrument og trykk på skriverens av/på-knapp.
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LumiraDx Printer

Skifte ut batteriene



LED-indikasjon Tilstand Løsning

På Skriver på -

Av Skriver av -

*    *    * Papir tomt Sett i nytt papir

**    **    ** Termisk skriverhode for 
varmt

La skriverhodet kjøle seg 
ned

***    ***    *** Tomt batteri (ingen 
gjenværende ladning) Lad batteriene opp igjen

****    ****    **** Lavt batteri (ca. 20 % 
gjenværende ladning) Lad batteriene opp igjen
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Statuslys på skriveren

Koble til skriveren



10.3  LumiraDx USB-minnepenn

LumiraDx USB-minnepenn brukt for 
programvareoppdateringer av Instrument.

Merk: Du må bruke høyre USB-port, nærmest  
av/på-knappen, på baksiden av Instrument.
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10.4  LumiraDx Connect Hub

10.5  LumiraDx Connect App

Se bruksanvisningen for LumiraDx Connect og pakningsvedlegget 
for Connect Hub for informasjon og instruksjoner om oppsett

Se bruksanvisningen for LumiraDx Connect 
for informasjon og instruksjoner om oppsett.
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For spørsmål om produkter, kontakt LumiraDx kundeservice på 
customerservices@lumiradx.com.

Besøk kundeservicesiden på lumiradx.com for å finne telefonnummeret til din lokale 
kundeservice.

11.1  Garanti

Garanti – Begrenset garanti. 

LumiraDx Instrument – 2 års garanti fra kjøpsdato.

LumiraDx Testkort – per holdbarhetsdato.

I den gjeldende garantiperioden garanterer LumiraDx kun overfor den opprinnelige 
kjøperen at produktet skal (i) ha god kvalitet og være uten mangler i materialer, 
(ii) fungere i tråd med materialspesifikasjonene angitt i pakningsvedlegget eller 
bruksanvisningen for Platform, og (iii) være godkjent av aktuelle myndighetsorganer for 
salg av produkter for sin tiltenkte bruk (”begrenset garanti”). Hvis produktet ikke oppfyller 
kravene i den begrensede garantien, skal LumiraDx, etter eget skjønn og som kundens 
eneste botemiddel, enten reparere eller erstatte Instrument eller Testkort som aktuelt. 
Med unntak av den begrensede garantien angitt i dette avsnittet, fraskriver LumiraDx 
seg alle garantier, både uttrykte og underforståtte, inkludert, men ikke begrenset til 
enhver garanti om salgbarhet, egnethet for et bestemt formål og ikke-krenkelse i 
forbindelse med dette produktet. LumiraDx sitt maksimale erstatningsansvar for ethvert 
kundekrav skal ikke overskride netto produktpris betalt av kunden. Ingen av partene 
skal være erstatningsansvarlig overfor den andre parten for spesielle, tilfeldige eller 
følgemessige skader, inkludert, men ikke begrenset til tap av forretninger, fortjenester, 
data eller inntekter, selv om en part på forhånd blir varslet om at slike typer skader kan 
oppstå. 

Den begrensede garantien ovenfor gjelder ikke dersom kunden har utsatt LumiraDx 
Instrument eller Testkort for fysisk mishandling, misbruk, unormal bruk, bruk som ikke 
stemmer overens med bruksanvisningen for LumiraDx Platform eller pakningsvedlegg, 
bedrageri, sabotasje, uvanlig fysisk belastning, forsømmelse eller uhell. Ethvert 
garantikrav som fremsettes av kunden i forbindelse med den begrensede garantien, 
skal gjøres skriftlig innenfor den gjeldende garantiperioden.

Nærmere informasjon om relevante åndsverk for dette produktet finner du på  
lumiradx.com/IP.

Kontakt kundeservice for ytterligere informasjon om tredjeparts opphavsrett for LumiraDx 
Instrument, personvernerklæringen og generelle juridiske erklæringer.

11  Kundeservice
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12  Referanser

1. World Health Organization (2009) Guidelines on hand hygiene in healthcare. 
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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  Samsvar

13.1  Miljøpraksis

LumiraDx overholder alle miljølover i alle land hvor produktet selges. Se lumiradx.com for 
mer informasjon.

13.2  Samsvar

LumiraDx UK Ltd erklærer herved at produktet oppfyller alle relevante europeiske 
direktiver og forskrifter på tidspunktet for markedsføring. EU-samsvarserklæringen er 
tilgjengelig på lumiradx.com

LumiraDx Instrument er testet og er i samsvar med:

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: Particular requirements for in vitro 
diagnostic (IVD) medical equipment.

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: Particular requirements for in vitro 
diagnostic (IVD) medical equipment.
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For produktsupport og hjelp med tilkobling kontakt LumiraDx 
kundeservice på customerservices@lumiradx.com

LumiraDx UK Ltd
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