
Boletim técnico

Introdução
A LumiraDx Platform, foi projetada visando um fluxo de trabalho simples e padronizado. Enquanto os testes 
LumiraDx INR, D-Dimer, CRP, NT-proBNP e o teste de anticorpos do SARS-CoV-2* são ensaios diretos de punção 
digital, o teste LumiraDx HbA1c requer uma etapa de lise antes da aplicação da amostra, tornando o fluxo 
de trabalho único quando comparado a outros ensaios hematológicos. Este Boletim técnico fornece mais 
detalhes sobre como funciona.

Pontos essenciais para manter em mente: 
• Sempre use uma lanceta de alto fluxo.

• Aguarde até que a gota de sangue se forme, com cerca de 5 mm de diâmetro, antes de tentar coletar a amostra 
usando o dispositivo de transferência. O ideal é que a gota que se fomar seja bem espessa. Se a gota de sangue 
escorrer pelo dedo, a amostra não será adequadamente coletada na alça do dispositivo de transferência. Veja 
exemplos de uma gota de sangue ideal nas imagens abaixo.

• Tente coletar a amostra apenas uma vez. É importante esperar até que a gota de sangue se forme e 
fique suficientemente grande antes de tentar coletar a amostra usando o dispositivo de transferência. Se 
você tentar coletar a amostra várias vezes para preencher a alça da amostra, bolhas poderão se formar 
resultando no enchimento insuficiente do dispositivo de transferência.

• Certifique-se de que a alça da amostra está totalmente cheia. Com esse objetivo, mantenha a alça da amostra na 
gota de sangue até que a alça esteja totalmente preenchida. Veja as imagens abaixo para orientações adicionais.
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Nota: as agulhas ou lâminas nas lancetas vêm em tamanhos variados, que são medidos em calibre 
(gauge, G), largura da lâmina e profundidade da punção. Números de calibre (G) mais altos indicam 
agulhas menores e de menor fluxo, enquanto números de calibre mais baixos indicam agulhas maiores 
e de maior fluxo. Números de largura mais altos indicam uma lâmina mais larga e de maior fluxo. Ao 
executar o LumiraDx HbA1c Test, é recomendável usar uma lanceta de alto fluxo para obter uma gota 
adequada de sangue de 15  µl. Certifique-se de selecionar o número adequado do calibre (G), da 
largura da lâmina e/ou da profundidade da punção ao fazer o pedido das lancetas.

Imagem 1. 
Incorreto – gota de 
sangue escorrendo 
pelo dedo

Imagem 1. 
Incorreto – alça preenchida 
em apenas cerca de 25%

Imagem 2. 
Incorreto – alça preenchida 
em apenas cerca de 50%

Imagem 3. 
Correto – alça totalmente 
preenchida

Imagem 2. 
Correto – gota de 
sangue com cerca 
de 5 mm de diâmetro

Nota: a coleta inadequada ou inapropriada da amostra pode gerar resultados incorretos. 
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• Depois de colocar o dispositivo de transferência no tampão de lise, você deve misturar bem a amostra 
para criar um hemolisado ou uma solução na qual todas as hemácias foram lisadas. Para fazer isso, role a 
haste do dispositivo de transferência rapidamente entre o polegar e o dedo indicador pelo menos 10 vezes. 
A solução hemolisada resultante deve ser uniforme e de cor rosa.
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• Ao separar a parte superior da parte inferior do dispositivo de transferência, certifique-se de apontar o tubo 
e o conteúdo para longe do seu rosto.

• Ao aplicar a amostra, é preciso aplicar apenas uma gota grande – ou cerca de 20 µl da amostra – na 
área de aplicação da amostra. O local ideal para espremer o tubo de tampão de lise é no topo do tubo 
em direção à coroa da tampa conta-gotas. Veja a imagem abaixo para orientações adicionais.

Nota: independentemente da força usada para 
espremer o tubo, a gota resultante deve ter um volume 
de quase exatamente 20 µl. 

Estabilidade da amostra no tampão de lise:

O que fazer na ocorrência de um dos abaixo?

• Você está coletando a amostra agora, mas quer realizar o 
teste depois

• Ocorreu um erro do usuário, mas sua amostra está 
perfeitamente bem 

Imagem 4.
Local ideal para espremer o tubo de tampão de lise 
para obter uma gota grande de hemolisado

Nota: se você receber a mensagem de erro 051-2111, mais 
comum com o preenchimento excessivo ou insuficiente do 
dispositivo de transferência, descarte a amostra preparada 
e colete/prepare uma nova punção digital 

Tampa
conta-gotas Tubo de tampão de lise

Dispositivo de transferência

Dispositivo de lise – Componentes

Haste Alça

A amostra permanece estável na solução tampão por até 90 minutos. 
Você pode colocar a amostra de lado em um suporte de tubos e usá-la 
assim que estiver pronto para executar um LumiraDx HbA1c Test. 

Definição de dispositivo de lise:

Você verá termos específicos 
usados para se referir aos diferentes 
componentes do dispositivo de lise 
mencionados na bula do produto. Aqui 
estão todos facilmente definidos:

*  Nem todos os produtos estão disponíveis em todos os países e regiões. Verifique a disponibilidade em mercados específicos com seu representante de 
vendas ou distribuidor local da LumiraDx.


