
Beoogd gebruik
De LumiraDx HbA1c Test is een diagnostische in-vitrotest voor de kwantitatieve bepaling van hemoglobine 
A1c (IFCC-eenheid mmol/mol en NGSP-eenheid %) in humane capillaire en veneuze volbloedmonsters 
(EDTA). De LumiraDx HbA1c Teststrips zijn bestemd voor gebruik met het LumiraDx Instrument. De test is 
een geautomatiseerde diagnostische in-vitrotest voor testen op de zorglocatie. HbA1c wordt gebruikt 
voor het bewaken van de langdurige glykemische controle bij personen met diabetes mellitus, en als 
hulpmiddel bij de screening en identificatie van patiënten die risico lopen om diabetes te ontwikkelen.

De LumiraDx HbA1c Test is uitsluitend bedoeld voor professioneel gebruik. Voor patiënten ≥ 2 jaar. 

Beschrijving van de test
De LumiraDx HbA1c Test is een fluorescentie-immunoassayhulpmiddel voor eenmalig gebruik 
bestemd voor het meten van HbA1c in humaan volbloed. De testprocedure omvat de 
lyse van capillair of veneus volbloed, waarna het hemolysaat wordt toegevoegd aan het 
monsteraanbrenggebied van de Teststrip die is aangebracht in het Instrument. Het Instrument is 
geprogrammeerd om de analyse uit te voeren wanneer het monster heeft gereageerd met de 
reagentia in de Teststrip. De analyse is gebaseerd op de hoeveelheid fluorescentie die het Instrument 
waarneemt binnen het meetgebied van de Teststrip. De concentratie van het analyt in het monster 
is evenredig aan de waargenomen fluorescentie. De resultaten worden na minder dan 7 minuten na 
het aanbrengen van het monster weergegeven op het aanraakscherm van het Instrument.

De LumiraDx HbA1c Test kan worden getraceerd naar de primaire referentiemethode 
voor de meting van HbA1c van de internationale federatie van klinische chemie en 
laboratoriumgeneeskunde (Federation of Clinical Chemistry and Laboratory Medicine, IFCC). 

Ingebouwde Quality Controls
In het LumiraDx Platform zijn diverse kwaliteitscontroletests geïntegreerd om te waarborgen dat het 
Instrument en de Teststrips bij elke testrun juist werken. Het gaat om de volgende controles:
• Werking van elektrische onderdelen, werking van het verwarmingselement, laadtoestand van 

de batterij, mechanische aandrijvingen, sensors en prestaties van het optische systeem
• Positionering van de Teststrip
• Vervaldatum van de Teststrip
• Bewaking van de prestaties van de Teststrip en de microfluïdicacontroles tijdens het uitvoeren 

van de test
• De HbA1c Test bevat een ingebouwde test voor Quality Control (OBC)
• Toereikend monstervolume 
• Hemoglobinecorrectie  

HbA1c Quality Controls
Voor het voltooien van een Quality Control beoordeling van het LumiraDx Instrument en de HbA1c 
Teststrips moet u gebruikmaken van de LumiraDx HbA1c Quality Controls. De LumiraDx HbA1c 
Quality Controls zijn er in twee niveaus. De testfrequentie moet worden bepaald aan de hand van 
lokale richtlijnen. Zie de verpakkingsbijsluiter bij de LumiraDx HbA1c Quality Controls voor informatie 
over de testprocedure voor de LumiraDx HbA1c Quality Controls.

Methodevergelijking
De methodevergelijking werd uitgevoerd aan de hand van 2 lots Teststrips met verse 
volbloedmonsters van patiënten uit poliklinieken en onderzoeksinstellingen met een vermoeden 
van of bevestigde diabetes, of van normale gezonde donoren. Elk monster werd vergeleken met 
een test van hetzelfde verse volbloedmonster op de Tosoh G8. De gegevens werden geanalyseerd 
met Passing-Bablok-regressie. De analyses worden hieronder samengevat:

Specificaties van de HbA1c Test
Voor gebruik bij in-vitrodiagnostiek.
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Methodevergelijking – Tosoh G8 (NGSP)

Methodevergelijking – 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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* Zie de productbijsluiter van de LumiraDx HbA1c Test voor meer informatie 

Kijk voor meer informatie op lumiradx.com of neem per e-mail contact op met de LumiraDx 
klantendienst via: customerservices@lumiradx.com of bel naar: 0080058647239

Copyright © 2022 LumiraDx UK LTD. Alle rechten voorbehouden, wereldwijd.
LumiraDx en het vlamlogo zijn handelsmerken van LumiraDx International LTD. Volledige gegevens over deze en 
andere gedeponeerde handelsmerken van LumiraDx vindt u op lumiradx.com/IP. Alle overige handelsmerken zijn 
eigendom van de desbetreffende merkhouders. 

De inhoud mag uitsluitend worden benut voor gebruik van de LumiraDx-producten en in overeenstemming 
met de gegeven instructies. U mag, behalve met onze uitdrukkelijke schriftelijke toestemming, de inhoud 
niet verspreiden of commercieel exploiteren. Ook mag u de inhoud niet verzenden en op geen enkel ander 
elektronisch opslagsysteem bewaren, behalve ten behoeve van het gebruik van het LumiraDx Instrument of de 
LumiraDx Teststrips. De verstrekte informatie kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

Het product is niet in alle landen en regio’s verkrijgbaar. Vraag de plaatselijke 
vertegenwoordiger of distributeur van LumiraDx naar de verkrijgbaarheid in specifieke landen. 
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Weergegeven resultaten Hemoglobine A1c (IFCC mmol/mol en NGSP %)

Opslagtemperatuur 2 - 30 °C (36 - 86 °F)

Bedrijfstemperatuur 15 - 30 °C (59 - 86 °F)

Meetbereik

20 - 130 mmol/mol (4,0 - 14,0%) 
Elk laboratorium moet onderzoeken in hoeverre de verwachte 
waarden van toepassing zijn voor de eigen patiëntenpopulatie 
en zo nodig eigen referentiebereiken vaststellen.

Monstervolume 15 µl

Monstertype
Capillaire vingerprik of veneus volbloed (EDTA) door middel 
van een lyseapparaat

Tijd tot resultaat < 7 minuten

Interferentie Hb-variant Geen significante interferentie van HbS, HbC, HbE of HbD*

Concentratie 
HbA1c (%)

Precisie binnen 
dag (% VC)

Precisie tussen 
dagen (%VC) 

Precisie tussen 
locaties (%VC)

Totale precisie 
(%VC) n

Concentratie 1 
6,5 - 7,5%
(48 - 58 mmol/mol)

2,9% 2,0% 1,9% 4,0% 70

Concentratie 2
8,5 - 9,5%
(69 - 80 mmol/mol)

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

Precisie
Er werd een precisieonderzoek uitgevoerd op veneus volbloed (EDTA) volgens een protocol op 
basis van CLSI EP5-A3. Het onderzoek werd uitgevoerd met 2 HbA1c-concentraties, waarbij elke 
concentratie werd getest in 1 run van 5 replicaten per dag, 5 dagen lang op 3 verschillende 
locaties. Het resultaat van het precisieonderzoek wordt hieronder samengevat:


