
Tiltenkt bruk 
LumiraDx HbA1c Test er en in vitro-diagnostisk analyse for kvantitativ bestemmelse av hemoglobin 
A1c (IFCC mmol/mol og NGSP %) i humane kapillære og venøse fullblodprøver (EDTA). LumiraDx 
HbA1c Testkort er tiltenkt brukt sammen med LumiraDx Instrument. Den er en automatisert 
in vitro-diagnostisk analyse for pasientnær analysering. HbA1c brukes til overvåking av langsiktig 
glykemisk kontroll hos personer med diabetes mellitus, og som et hjelpemiddel ved screening og 
identifisering av pasienter som kan ha risiko for å utvikle diabetes.

LumiraDx HbA1c Test er kun til profesjonell bruk. For pasienter ≥ 2 år.

Analysebeskrivelse
LumiraDx HbA1c Test er en enhet til engangsbruk for immunologisk fluorescensanalyse designet 
for å måle HbA1c i humant fullblod. Analyseprosedyren omfatter lysering av kapillært eller venøst 
fullblod, etterfulgt av tilsetning av hemolysatet på prøvepåføringsområdet på Testkortet som 
allerede er satt inn i Instrument. Instrument er programmert til å utføre analysen når prøven har 
reagert med reagensene i Testkortet. Analysen er basert på mengden fluorescens Instrument 
detekterer i Testkortets måleområde. Konsentrasjonen av analytten i prøven er proporsjonal med 
den detekterte fluorescensen. Resultatene vises på berøringsskjermen til Instrument < 7 minutter 
etter prøvepåføring.

LumiraDx HbA1c Test er sporbar til International Federation of Clinical Chemistry and Laboratory 
Medicine (IFCC) primære referansemetode for måling av HbA1c.

Innebygde kvalitetskontroller 
LumiraDx Platform er integrert med flere innebygde kvalitetskontroller for å sikre at Instrument og 
Testkort fungerer riktig for hver eneste analyse. Disse kontrollene inkluderer:
• Elektrisk komponentdrift, varmeapparat, batterinivåstatus, mekaniske aktuatorer, sensorer og 

ytelse av optisk system
• Plassering av Testkort
• Utløpsdato for Testkort
• Overvåking av ytelsen til Testkort og mikrofluidikkontroller under analysen
• HbA1c Test inneholder en innebygd Kvalitetskontrollanalyse (OBC-analyse)
• Tilstrekkelig prøvevolum 
• Hemoglobinkorreksjon 

HbA1c Kvalitetskontroller
For å fullføre en kvalitetskontrollvurdering av LumiraDx Instrument og HbA1c Testkort må du 
bruke LumiraDx HbA1c Kvalitetskontroller. LumiraDx HbA1c Kvalitetskontrollene fås i to nivåer. 
Analysefrekvensen skal bestemmes av lokale retningslinjer. Se pakningsvedlegget for LumiraDx HbA1c 
Kvalitetskontroller for informasjon om analyseprosedyre for LumiraDx HbA1c Kvalitetskontroller. 

Metodesammenligning
Metodesammenligningen ble utført ved å bruke 2 Testkort-lot med ferske fullblodprøver tatt fra 
pasienter som på poliklinikk eller forskningssted hadde mistenkt eller bekreftet diabetes, eller 
fra normalt friske donorer. Hver prøve ble sammenlignet med den samme ferske fullblodprøven 
analysert på Tosoh G8. Dataene ble analysert med Passing–Bablok-regresjon. Analysene er 
oppsummert nedenfor:

Spesifikasjoner for HbA1c Test
Til in vitro-diagnostisk bruk.
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Metodesammenligning – Tosoh G8 (NGSP)

Metodesammenligning – Tosoh G8 (IFCC)

Tosoh (%HbA1c)

Tosoh (mmol/mol)

r = 0,98

r = 0,97

n = 394
−0,26 + 1,06*Tosoh

n = 389
−0,97 + 1,03*Tosoh
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* Se pakningsvedlegget til LumiraDx HbA1c Test for mer informasjon 

For mer informasjon kan du besøke lumiradx.com eller kontakte LumiraDx kundeservice på 
e-post: post@lumiradx.com  eller telefon: 0080058647239
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Produktet er ikke tilgjengelig i alle land og regioner. Kontroller tilgjengeligheten i bestemte 
markeder med din lokale LumiraDx-salgsrepresentant eller distributør. 

S-COM-ART-02985 R1

Viste resultater Hemoglobin A1c (IFCC mmol/mol og NGSP %)

Oppbevaringstemperatur 2–30 °C

Driftstemperatur 15–30 °C

Måleområde

20–130 mmol/mol (4,0–14,0 %) 
Hvert laboratorium bør undersøke overførbarheten av de 
forventede verdiene til sin egen pasientpopulasjon og om 
nødvendig bestemme sine egne referanseområder.

Prøvevolum 15 µL

Prøvetype
Kapillærprøve fra fingerstikk eller venøst fullblod (EDTA) via 
lyseringsenhet

Tid til resultat < 7 minutter

Interferens fra Hb-variant Ingen signifikant interferens fra HbS, HbC, HbE eller HbD*

HbA1c-
konsentrasjon (%)

Presisjon innen 
dag (% variasjons-
koeffisient)

Presisjon mellom 
dager (% variasjons-
koeffisient) 

Presisjon mellom 
steder (% variasjons-
koeffisient)

Total presisjon  
(% variasjons-
koeffisient)

n

Nivå 1 
6,5–7,5 %
(48–58 mmol/mol)

2,9 % 2,0 % 1,9 % 4,0 % 70

Nivå 2
8,5–9,5 %
(69–80 mmol/mol)

2,3 % 1,7 % 1,6 % 3,4 % 75

Presisjon 
Det ble utført en presisjonsstudie på venøst fullblod (EDTA) i samsvar med en protokoll basert på 
CLSI EP5-A3. Studien ble utført med 2 konsentrasjoner av HbA1c, hvorav hver konsentrasjon ble 
analysert i 1 kjøring av 5 replikater per dag i 5 dager på 3 steder. Resultatene fra presisjonsstudien 
er oppsummert nedenfor:


