
Varoitukset ja varotoimet: 
Kaikki tämän pakkauksen osat voidaan hävittää biovaarallisena jätteenä paikallisten toimintaohjeiden 
mukaisesti. Lue tuotteen käyttöturvallisuustiedotteesta riski- ja turvallisuuslausekkeet sekä hävittämistiedot. 
Käyttöturvallisuustiedote on saatavilla verkkosivustolla lumiradx.com. Noudata kaikkia laboratorioreagenssien 
käsittelyltä vaadittuja tavanomaisia varotoimia. Kunnollisia laboratorioturvallisuustekniikoita on noudatettava 
aina, kun ollaan tekemisissä NT-proBNP -potilasnäytteiden kanssa. Potilasnäytteet, käytetyt testiliuskat ja käytetyt 
siirtopipetit voivat mahdollisesti olla tartuntavaarallisia. Laboratorion täytyy luoda kunnolliset käsittely- ja 
jätteenhävitysmenetelmät, jotka noudattavat paikallisia määräyksiä. Testiliuskan sisään kapseloitujen 
reagenssien määrät ovat erittäin pieniä. Jos jokin reagenssi kuitenkin avautuu, sitä on käsiteltävä mahdollisesti 
tartuntavaarallisena.

Pikakäyttöopas 
NT-proBNP -testi

In vitro -diagnostiseen käyttöön

Testin suorittaminen

1. Syötä potilastiedot 3. Aseta testiliuska
Kehotteesta avaa Instrument-laitteen luukku ja vie testiliuska 
varovasti niin pitkälle kuin se menee. Testiliuskan paksun 
mustan kohdistusviivan tulee olla vasemmalla puolella ja 
linjassa Instrument-laitteen mustan viivan kanssa. Älä lisää 
näytettä ennen kuin saat siihen kehotteen. Jos käytät uutta 
testiliuskaerää ensimmäistä kertaa, asenna kyseisen erän 
kalibrointitiedosto. Katso Platform-käyttöoppaan kohta 2.8.

Jatkuu >

2. Poista testiliuska pakkauksesta
Poista testiliuska pussista ja pidä kiinni vain sinisellä 
merkitystä alueesta. Älä kosketa testiliuskan näytealuetta. 
Älä taivuta testiliuskaa tai kosketa mitään muuta kohtaa 
kuin sen sinistä osaa.
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LumiraDx NT-proBNP Test on helppokäyttöinen, nopea mikrofluidinen immunomääritys, joka on 
suunniteltu mittaamaan nopeasti NT-proBNP:n määrän ihmisen kapillaari-, laskimokokoveri- ja 
plasmanäytteistä (litiumhepariini). NT-proBNP:n mittaus auttaa diagnosoimaan henkilöitä, joilla 
epäillään sydämen vajaatoimintaa erilaisissa kliinisissä olosuhteissa. 

Perehdy LumiraDx Platform -alustan käyttöoppaaseen ja LumiraDx NT-proBNP -testiliuskan 
tuoteselosteeseen huolellisesti ennen tämän pikakäyttöoppaan käyttämistä tai testin suorittamista. 
Tämä ei ole täydellinen tuoteseloste.

Käytä LumiraDx Platform -alustaa huoneenlämmössä 15–30 °C ja suhteellisessa kosteudessa 10–90 %. 
Jäähdytettyjen näytteiden on annettava lämmetä huoneenlämpöiseksi ja sekoitettava huolellisesti 
ennen testausta. Tarkista viimeinen käyttöpäivä testipakkauksesta ja jokaisesta yksittäisestä 
testiliuskapakkauksesta ennen käyttöä. Älä käytä mitään testikomponenttia viimeisen käyttöpäivän 

Puhdistus ja desinfiointi:
Instrument-laitteen desinfiointia suositellaan jokaisen potilasnäytteen jälkeen tai kontaminaatiota 
epäiltäessä. Liiallinen neste voi vaurioittaa Instrument-laitetta. Instrument-laitteen suojaamisen kannalta on 
tärkeää, että altistuminen liialliselle kosteudelle estetään. Kaikkien desinfiointiliinojen ja/tai -pyyhkeiden 
tulee olla vain hieman kosteita: ylimääräinen neste poistetaan liinoista manuaalisesti ennen käyttöä. 
Alkoholipyyhkeet eivät yksinään riitä desinfioimaan Instrument-laitetta veripohjaisten näytteiden jälkeen, 
veren välityksellä leviävien patogeenien mahdollisen esiintymisen vuoksi. Lisätietoja tai täydellinen 
puhdistus- ja desinfiointimenettelyohje on saatavilla Tekninen tiedote – Platform-alustan desinfiointimenetel-
mä -tiedostosta www.lumiradx.com.

Valitse Instrument-laitteen aloitusnäytöltä Potilastesti ja syötä 
potilastiedot käyttämällä näppäimistöä tai Barcode Scanner 
-viivakoodinlukijaa. Katso Platform-käyttöoppaan kohdasta 
10 ohjeita Barcode Scanner -viivakoodinlukijan käytöstä.

jälkeen. Katso LumiraDx NT–proBNP -testiliuskan tuoteselosteesta näytteenotto, varoitukset ja varotoimet 
sekä rajoitukset.



Valitse sopiva näytetyyppi ja vahvista testityyppi.

4. Valitse näytetyyppi

7. Vaihtoehtoinen näytemuoto 9. Näytetyt tulokset

Kun Instrument-laite kehottaa lisäämään näytteen, muodosta 
sormeen high flow -lansettia käyttäen riippuva veripisara, jos 
käytät kapillaarinäytettä.

5. Muodosta riippuva veripisara

8. Sulje luukku

Jos ilmenee jokin ongelma, Instrument-laitteen 
kosketusnäyttöön ilmestyy viesti. Oranssilla 
ilmoituspalkilla korostetut varoitusviestit sisältävät 
hyödyllistä tietoa. Virheviesteissä on myös       -symboli. 
Kaikissa virheviesteissä on kuvaus Instrument-laitteen 
tilasta tai virheestä sekä toimintaohje. Virheviestit 
sisältävät tunnistekoodin, jota voidaan käyttää 
vianetsinnän jatkamiseen.

Jos laitteen sisäinen 
laadunvalvonta (OBC) 
epäonnistuu, näytölle ilmestyy 
virheviesti ja testitulos jää 
saamatta. Noudata näytöllä 
näkyviä ohjeita hävittääksesi 
testiliuskan ja aloittaaksesi uuden 
testin. Jos ongelma jatkuu, ota 
yhteys asiakaspalveluun.

Esimerkki virhenäytöstä:
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Asiakaspalvelu

LumiraDx Instrument-laitteen ja NT–proBNP -testiliuskojen laadunvarmistukseen käytä LumiraDx NT–proBNP 
-QC-testejä, jotka ovat saatavilla erikseen. Älä raportoi potilastuloksia, mikäli LumiraDx NT–proBNP -QC-testit eivät 
toimi odotetulla tavalla. Suorita testi uudestaan uudella testiliuskalla – mikäli ongelma jatkuu, ota yhteys 
LumiraDx-asiakaspalveluun.

QC-kontrollit

Jos LumiraDx NT–proBNP -testi tai LumiraDx 
Instrument -laite ei toimi odotetulla tavalla, 
ota yhteyttä LumiraDx-asiakaspalveluun 
osoitteessa lumiradx.com tai 
customerservices@lumiradx.com

Virheelliset testitulokset

6. Lisää näyte
Lisää yksi kokonainen pisara verta testiliuskan näytealueelle 
suoraan riippuvasta veripisarasta.

Tulokset näytetään 12 minuutin kuluttua näytteen 
lisäämisestä. Napauta Lopeta suorittaaksesi testin loppuun tai 
napauta Kommentti jättääksesi kommentin tai hylätäksesi 
testin, palaa sitten aloitusnäyttöön seuraamalla ohjeita.

Sulje luukku kun saat siihen kehotteen.Vaihtoehtoisesti voidaan käyttää 20 µl:n litiumhepariini 
siirtopipettiä. Katso NT-proBNP-testiliuskan tuoteselosteesta 
tiedot muista näytetyypeistä.
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