
Teknisk bulletin

Inledning

Den innovativa, lättanvända LumiraDx Platform har utformats för att ge ett enkelt och standardiserat 
arbetsflöde. Medan testerna LumiraDx INR, D-Dimer, CRP, NT-proBNP och SARS-CoV-2 antikroppstester* är direkta 
fingersticksanalyser, innefattar LumiraDx HbA1c-testet ett lyseringssteg innan provapplicering. Vilket gör arbetsflödet 
unikt i förhållande till våra andra blodbaserade analyser. Den här tekniska bulletinen visar på hur allt fungerar.

Viktiga saker att komma ihåg: 

• Använd alltid en högflödeslansett.

• Vänta tills bloddroppen bildas i formen av en liten pärla, ca 5mm i diameter, innan insamling av provet 
med överföringsenheten. Droppen som bildas bör vara pärlformad. Om bloddroppen rinner ner för fingret 
kommer provet inte att samlas ordentligt i loopen på överföringsenheten. Se bilderna nedan för exempel på 
en perfekt bloddroppe.

• Försök inte att insamla ett prov mer än en gång. Det är viktigt att vänta tills den pärlformade bloddroppen 
är tillräckligt stor innan du insamlar provet med överföringsenheten. Om du försöker samla in provet flera 
gånger för att fylla loopen kan bubblor bildas, vilket orsakar att överföringsenheten inte fylls tillräckligt.

• Se till att loopen är helt full. Gör det genom att hålla loopen på den pärlformade bloddroppen tills loopen 
är helt full. Se bilderna nedan för ytterligare vägledning.
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Obs: nålarna eller bladen i lansetterna finns i olika storlekar, som mäts i Gauges (G), bladbredder och 
punkteringsdjup. Högre gauge (G)-nummer indikerar mindre nålar med lägre flöde, medan lägre gauge-
nummer indikerar större nålar med högre flöde. Högre nummer för bredd indikerar ett större, högre 
flödesblad. När LumiraDx HbA1c-testet körs rekommenderas det att använda en högflödeslansett för 
att få en tillräcklig bloddroppe på 15µl. Se till att välja rätt gauge (G) nummer, bladbredd och/eller 
punkteringsdjup när du införskaffar lansetter.

Bild 1. 
Inkorrekt – 
bloddroppen rinner 
nerför fingret

Bild 1. 
Inkorrekt – loopen är bara fylld 
ca 25%

Bild 2.
Inkorrekt – loopen är bara fylld 
ca 50%

Bild 3. 
Korrekt – loopen är helt fylld

Bild 2. 
Korrekt – bloddroppen 
är pärlformad och ca 
5mm i diameter

Obs! Otillräcklig eller olämplig provtagning kan leda till felaktiga resultat. 
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• Placera överföringsenheten i lyseringsbufferten och blanda provet noggrant för att skapa ett hemolysat eller 
en lösning där alla röda blodkroppar har lyserats. Genom att rulla den rörformade delen av överföringsenheten 
mellan tummen och pekfingret snabbt minst 10 gånger. Den resulterande hemolysatlösningen bör ha en 
enhetlig, rosa färg.
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• När du bryter av toppen av överföringsenheten från den nedre delen, se till att peka röret och innehåll bort 
från ditt ansikte.

• När du applicerar provet behöver du bara applicera 1 stor droppe – eller cirka 20µl prov – på 
provappliceringsområdet. Det bästa stället att klämma på lyseringsbuffertröret är överst på tuben mot fästet 
av droppkorken. Se bilden nedan för ytterligare vägledning.

Obs: oavsett hur hårt eller mjukt du klämmer på röret, 
bör den resulterande droppen vara minst 20µl i volym.

Stabilitet för prover i lyseringsbufferten:

Vad gör du om något av nedan har inträffat?

• Du tar provet nu, men vill utföra testet senare
• Ett användarfel har inträffat, men ditt prov är helt okej 

Bild 4.
Bästa ställe att klämma på lyseringsbuffertröret för att 
generera en stor droppe hemolysat

Obs: om fel 051-2111 anges, vilket oftast beror på att 
överföringsenheten är överfylld eller underfylld, kassera det 
förberedda provet och insamla/förbered ett nytt fingerstick

Droppkork Lyseringsbuffertrör

Överföringsenhet

Lyseringsrör - komponenter

Grepp Loop

Provet är stabilt i buffertlösningen i upp till 90 minuter. Du kan placera 
den åt sidan i ett provställ och använda den så snart du är redo att köra 
ett LumiraDx HbA1c-test. 

Lyseringsrör Specificerat:

Du kommer att se specifika termer som 
hänvisar till de olika komponenterna av 
lyseringsröret som visas i bipacksedeln. 
Här finns alla i ett lättdefinierat format:

*  Alla produkter finns inte tillgängliga i alla länder och regioner. Kontrollera med din lokala representant eller återförsäljare för LumiraDx om tillgänglighet på 
specifika marknader.


