
Technisch bulletin

Inleiding
Het innovatieve, gebruiksvriendelijke LumiraDx Platform is ontworpen voor een eenvoudige en gestandaardiseerde 
werkstroom. Terwijl er voor de LumiraDx INR-, D-Dimer-, CRP-, NT-proBNP- & SARS-CoV-2-antistoftests* één rechtstreekse 
vingerprik nodig is, vereist de LumiraDx HbA1c Test een lysisstap voordat het monster wordt aangebracht, 
waardoor de werkstroom uniek is in vergelijking met onze andere bloedtests. In dit technisch bulletin wordt 
uitgelegd hoe dit allemaal in zijn werk gaat.

Belangrijke punten om te onthouden: 
• Gebruik altijd een lancet met hoge flow.

• Wacht tot de bloeddruppel de vorm heeft van een kleine parel, met een diameter van ongeveer 5 mm, 
voordat u probeert het monster op te vangen met het overbrengingshulpmiddel. In het ideale geval vormt 
zich een mooie parelvormige druppel. Als de bloeddruppel langs de vinger naar beneden loopt, wordt het 
monster niet goed opgevangen in de lus van het overbrengingshulpmiddel. Raadpleeg de onderstaande 
afbeeldingen voor voorbeelden van een ideale bloeddruppel.

• Probeer het monster slechts één keer op te vangen. Het is belangrijk dat u wacht tot de parelvormige 
bloeddruppel groot genoeg is voordat u probeert het monster op te vangen met het overbrengingshulpmiddel. 
Als u probeert het monster meerdere keren op te vangen om de monsterlus te vullen, kunnen er luchtbellen 
ontstaan, waardoor het overbrengingshulpmiddel niet voldoende wordt gevuld.

• Zorg ervoor dat de monsterlus volledig gevuld is. Om dit te bewerkstelligen houdt u de monsterlus op de 
bloeddruppel totdat de lus helemaal vol is. Raadpleeg de onderstaande afbeeldingen voor verdere richtlijnen.
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Opmerking: de naalden of mesjes in de lancetten zijn verkrijgbaar in verschillende maten mesbreedten en 
prikdieptes, die worden gemeten in gauge (G). Hogere getallen voor de gauge-maat (G) duiden op kleinere 
naalden met een lagere flow, terwijl lagere getallen duiden op grotere naalden met een hogere flow. Hogere getallen 
voor de breedte duiden op een mesje met een hogere flow. Bij het uitvoeren van de LumiraDx HbA1c Test wordt het 
gebruik van een lancet met hoge flow aanbevolen om een adequate bloeddruppel van 15 µl te verkrijgen. Zorg 
ervoor dat u de juiste gauge-maat (G), mesbreedte en/of prikdiepte kiest wanneer u lancetten kiest.

Afbeelding 1. 
Niet correct – de 
bloeddruppel loopt 
langs de vinger

Afbeelding 1. 
Niet correct – de lus is slechts 
voor 25% gevuld

Afbeelding 2. 
Niet correct – de lus is slechts 
voor 50% gevuld

Afbeelding 3. 
Correct – de lus is volledig 
gevuld

Afbeelding 2. 
Correct – de 
bloeddruppel is 
parelvormig en heeft 
een diameter van 
ongeveer 5 mm

NB: Ontoereikende of onjuiste afname van monsters kan leiden tot onjuiste resultaten. 
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• Wanneer u het overbrengingshulpmiddel in de lysisbuffer plaatst, moet u het monster grondig mengen 
om een hemolysaat te creëren, of een oplossing waarin alle rode bloedcellen zijn gelyseerd. Rol daartoe 
de steel van het overbrengingshulpmiddel minimaal 10 keer snel tussen duim en wijsvinger. De verkregen 
hemolyseoplossing moet een homogene, roze kleur hebben.
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• Zorg ervoor dat het buisje en de inhoud ervan van uw gezicht af is gericht wanneer u de bovenkant van het 
overbrengingshulpmiddel van het onderste deel afbreekt.

• Bij het aanbrengen van het monster hoeft u slechts 1 grote druppel – of ongeveer 20 µl monster – aan 
te brengen op het monsteraanbrenggebied. De meest geschikte plaats om in het buisje met lysisbuffer te 
knijpen is bovenaan het buisje in de richting van de kroon van de druppeldop. Raadpleeg de onderstaande 
afbeelding voor verdere richtlijnen.

Opmerking: ongeacht hoe hard of hoe zacht u in het 
buisje knijpt, moet de verkregen druppel bijna exact 
een volume van 20 µl hebben. 

Stabiliteit van het monster in de lysisbuffer:

Wat moet u doen als een van de hieronder genoemde punten 
zich voordoet?

• U neemt nu een monster af, maar wilt de test later uitvoeren
• Er is een gebruikersfout opgetreden, maar uw monster is 

helemaal in orde 

Afbeelding 4.
Ideale plaats op het buisje met lysisbuffer om in te 
knijpen om een grote druppel hemolysaat te genereren

Opmerking: als u de foutmelding 051-2111 krijgt, die meestal 
te wijten is aan het te veel of te weinig vullen van het 
overbrengingshulpmiddel, gooi dan het voorbereide monster 
weg en neem/bereid een nieuwe vingerprikmonster 

Druppeldop Buisje met lysisbuffer

Overbrengingshulpmiddel

Lyseapparaat – Onderdelen

Steel Lus

Het monster blijft tot 90 minuten stabiel in de bufferoplossing. U kunt 
het aan de kant zetten in een buisjeshouder en het gebruiken zodra u 
klaar bent om een LumiraDx HbA1c Test uit te voeren. 

Beschrijving van het lyseapparaat:

U zult specifieke termen aantreffen 
voor de verschillende onderdelen 
van het lyseapparaat waarnaar in 
de productbijsluiter wordt verwezen. 
Hieronder worden ze allemaal op een 
eenvoudige manier gedefinieerd:

*  Niet alle producten zijn in alle landen en regio’s verkrijgbaar. Vraag uw plaatselijke vertegenwoordiger of distributeur van LumiraDx naar de verkrijgbaarheid 
in specifieke landen.


