
Tiltenkt bruk 
LumiraDx NT-proBNP test er en in vitro- diagnostisk test for kvantitativ bestemmelse av N-terminal  
pro-Brain Natriuretic Peptide (NT-proBNP) i humane kapillære og venøse fullblod- og plasmaprøver 
(litium-heparin).

LumiraDx NT-proBNP Testkort er tiltenkt brukt sammen med LumiraDx Instrument. Den er en automatisert 
in vitro-diagnostisk test for pasientnær testing. NT-proBNP test er ment å brukes som et hjelpemiddel ved 
diagnostisering av personer som mistenkes for å ha kongestiv hjertesvikt (også referert til som hjertesvikt).

LumiraDx NT-proBNP test er kun for profesjonell bruk. For pasienter ≥ 18 år.

Analysebeskrivelse
Målingen av NT-proBNP bistår ved diagnose av personer som mistenkes å ha hjertesvikt, og kan brukes 
i flere kliniske miljøer.

LumiraDx NT-proBNP Test er en brukervennlig, hurtig mikrofluidisk immunologisk analyse designet for rask 
kvantifisering av NT-proBNP i humane kapillære, venøse fullblod og plasma prøver (litiumheparin).

Brukt med LumiraDx Platform gir LumiraDx NT-proBNP Test hurtige, pålitelige resultater på 12 minutter fra 
en direkte kapillærprøve fra fingerstikk pasientnært.

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
• NT-proBNP Test inneholder en innebygd Kvalitetskontrollanalyse (OBC-analyse)
• Tilstrekkelig prøvevolum
• Hematokrittbestemmelse på testkortet

NT-proBNP Kvalitetskontroller
LumiraDx NT-proBNP Kvalitetskontroller fås i tre nivåer og er tilgjengelig fra LumiraDx for å fullføre 
Kvalitetskontrollvurdering av Instrument og NT-proBNP Testkortene.

Spesifikasjoner for NT-proBNP Test
Til in vitro-diagnostisk bruk.

Metodesammenligning – Roche cobas Elecsys® proBNP II

Roche cobas Elecsys® proBNP II (pg/mL)
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Metodesammenligning
Det ble utført en metodesammenligningsstudie på heparinisert venøst plasma i samsvar med en 
protokoll basert på CLSI EP09c-ED31. Studien ble utført med 3 Testkort-lot.

Hver prøve som ble analysert på LumiraDx Platform ble sammenlignet med plasma analysert på 
Roche cobas Elecsys® proBNP II-analysen. Dataene ble analysert med Passing–Bablok-regresjon. 
Analysene er oppsummert nedenfor:
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Presisjon 
Det ble utført en presisjonsstudie på heparinisert venøst plasma i samsvar med en protokoll basert 
på CLSI EP05-A32. Studien ble utført med 2 konsentrasjoner av NT-proBNP, hver konsentrasjon ble 
analysert i 1 kjøring med 5 replikater per dag, i 5 dager på 3 steder med 3 Testkort-lot. Resultatene fra 
presisjonsstudien er oppsummert nedenfor:

NT-proBNP-
konsentrasjon 

(ng/L og pg/mL)

Presisjon innen 
dag (% varia-

sjonskoeffisient)

Presisjon mellom 
dager (% varia-
sjonskoeffisient) 

Presisjon mellom 
steder (% varia-
sjonskoeffisient)

Total presisjon 
(% variasjons-

koeffisient)
n

100–150 8,4 0,0 4,3 9,4 75

800–1200 10,4 0,0 6,0 12,0 75

Blodpresisjonen ble også bestemt ved bruk av duplikatprøver fra pasienter analysert på 1 Testkort-lot 
på 1 sted over et NT-proBNP-område på 51–5514 ng/L (pg/mL). De følgende resultatene representerer 
gjennomsnittlig paret rep (% varias jonskoeffisient) for hver prøvetype som ble analysert:

Prøvetype n Område (ng/L og pg/mL) Gjennomsnittlig  
(% varia sjonskoeffisient)

Kapillærblod 22 59,2–4559 4,1

Venøst blod (litiumheparin) 32 51–5514 4,7

Plasma (litium-heparin) 31 57–5182 5,1

Matriksekvivalens
Det ble utført en studie på kapillærblodprøve fra fingerstikk, paret fullblod- (litiumheparin) og 
plasmaprøver (litiumheparin). Dataene ble analysert med Passing–Bablok-regresjon. Resultatene viste 
ekvivalens på tvers av alle matrikstyper.

Spesifikasjoner for NT-proBNP Test
Viste resultater NT-proBNP (ng/L og pg/mL)

Oppbevaringstemperatur 2–30 °C

Driftstemperatur 15–30 °C

Måleområde 50–9000 ng/L (pg/mL)

Prøvevolum 20 μL

Prøvetype
• Kapillærprøve direkte fra finger
• Venøst fullblod (litiumheparin)
• Plasma (litium-heparin)

Tid til resultat 12 minutter

Referanser
1. Besøk www.CLSI.org for mer informasjon om CLSI EP09c-ED3
2. Besøk www.CLSI.org for mer informasjon om CLSI EP05-A3 

For mer informasjon kan du besøke lumiradx.com eller kontakte LumiraDx kundeservice på e-post:  
customerservices@lumiradx.com eller telefon: +47 23 96 00 76
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