
Uso pretendido 
O teste LumiraDx HbA1c é um teste diagnóstico in vitro para a determinação quantitativa de 
hemoglobina A1c (IFCC mmol/mol e NGSP %) em amostras de sangue total humano capilar e venoso 
(EDTA). As Tiras de Teste LumiraDx HbA1c devem ser usadas com o LumiraDx Instrument. Trata-se de 
um teste diagnóstico in vitro automatizado para uso próximo ao paciente. A HbA1c é usada para 
monitorar o controle glicêmico de longo prazo em indivíduos com diabetes mellitus e como auxiliar na 
triagem e identificação de pacientes que possam correr o risco de desenvolver diabetes.

O teste LumiraDx HbA1c é apenas para uso profissional. Para pacientes ≥2 anos de idade.

Descrição do teste
O teste LumiraDx HbA1c é um dispositivo de imunoensaio de fluorescência de uso único, destinado 
a medir a HbA1c em sangue total humano. O procedimento do teste envolve a lise de sangue 
total capilar ou venoso, seguida pela adição do hemolisado à área de aplicação de amostra na 
Tira de Teste inserida no Instrument. O Instrument é programado para realizar a análise depois de 
a amostra reagir com os reagentes dentro da Tira de Teste. A análise baseia-se na quantidade de 
fluorescência que o Instrument detecta na área de medição da Tira de Teste. A concentração do 
analito na amostra é proporcional à fluorescência detectada. Os resultados são exibidos na tela 
sensível ao toque do Instrument em menos de 7 minutos após a adição da amostra.

O teste LumiraDx HbA1c é rastreável ao principal método de referência da International 
Federation of Clinical Chemistry and Laboratory Medicine (IFCC, Federação Internacional de 
Química Clínica e Medicina Laboratorial) para medição de HbA1c.

Controles de Qualidade integrados 
A LumiraDx Platform incorpora várias verificações de Controle de Qualidade integradas para 
garantir que o Instrument e as Tiras de Teste estejam funcionando corretamente em cada ensaio. 
Essas verificações incluem:
• Operação de componentes elétricos, operação do aquecedor, estado de carga da bateria, 

atuadores mecânicos, sensores e desempenho do sistema óptico
• Posicionamento da Tira de Teste
• Validade da Tira de Teste
• Monitoramento do desempenho da Tira de Teste e controles microfluídicos durante o tempo 

de execução do teste
• O teste de HbA1c contém um ensaio de Controle de Qualidade integrado (OBC, Onboard 

Quality Control)
• Volume de amostra suficiente 
• Correção da hemoglobina 

Controles de Qualidade de HbA1c
Para realizar uma avaliação de Controle de Qualidade do LumiraDx Instrument e das Tiras de Teste 
de HbA1c é necessário usar os Controles de Qualidade LumiraDx HbA1c. Os Controles de Qualidade 
LumiraDx HbA1c vêm em dois níveis. A frequência do teste deve ser determinada pelas diretrizes 
locais. Consulte o folheto informativo dos Controles de Qualidade LumiraDx HbA1c para obter 
informações sobre o procedimento de teste para os Controles de Qualidade LumiraDx HbA1c. 

Comparação entre métodos
A comparação entre métodos foi realizada com dois lotes de Tiras de Teste e amostras de sangue 
total fresco de pacientes atendidos em ambulatórios ou centros de pesquisa, com suspeita ou 
confirmação de diabetes, ou de doadores saudáveis normais. Cada amostra foi comparada com 
a mesma amostra de sangue total fresco testada no Tosoh G8. Os dados foram analisados por 
regressão de Passing-Bablok. As análises estão resumidas abaixo:

Especificações do Teste de HbA1c
Para uso diagnóstico in vitro.
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Comparação entre métodos - Tosh G8 (NGSP)

Comparação entre métodos - Tosh 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



Fabricado por:  
LumiraDx UK Ltd,  
Dumyat Business Park, 
Alloa, FK10 2PB, Reino Unido.  
Número do registro:  
09206123

Representante autorizado  
na União Europeia:  
LumiraDx AB 
Västra Vägen 5A  
16961 Solna,  
Suécia

Especificações do teste de HbA1c 

lumiradx.com

* Consulte o folheto informativo do teste LumiraDx HbA1c para obter mais detalhes 

Para obter mais informações, acesse lumiradx.com ou contate os Serviços de Atendimento 
ao Cliente da LumiraDx pelo e-mail customerservices@lumiradx.com ou pelo telefone: 
0080058647239

Copyright © 2022 LumiraDx UK LTD. Todos os direitos reservados, mundialmente.
O logotipo da LumiraDx e da Flame são marcas comerciais da LumiraDx International LTD. Detalhes completos 
destes e de outros registros da LumiraDx podem ser encontrados em lumiradx.com/IP. Todas as demais marcas 
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O conteúdo destina-se ao uso exclusivo com os produtos da LumiraDx, de acordo com as instruções fornecidas. 
A distribuição ou exploração comercial do conteúdo é proibida, exceto com nossa permissão expressa por 
escrito. Seu armazenamento ou transmissão em qualquer outra forma de sistema de recuperação eletrônica 
também é proibido, exceto para fins de uso do LumiraDx Instrument ou das Tiras de Teste LumiraDx. As 
informações fornecidas estão sujeitas a alterações sem aviso prévio.

O produto não está disponível em todos os países e regiões. Verifique a disponibilidade em 
mercados específicos com seu representante de vendas ou distribuidor local da LumiraDx. 
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Resultados exibidos Hemoglobina A1c (IFCC mmol/mol e NGSP %)

Temperatura de 
armazenamento

2 ºC a 30 ºC (36 ºF a 86 ºF)

Temperatura de operação 15 ºC a 30 ºC (59 ºF a 86 ºF)

Intervalo de medição

20 a 130 mmol/mol (4,0% a 14,0%) 
Cada laboratório deve investigar a transferibilidade dos valores 
esperados para sua própria população de pacientes e, se 
necessário, determinar seus próprios intervalos de referência.

Volume da amostra 15 µl

Tipo de amostra Punção digital de sangue capilar ou sangue total venoso (EDTA)

Tempo até o resultado <7 minutos

Interferência de variante de Hb Nenhuma interferência significativa de HbS, HbC, HbE ou HbD*

Concentração de 
HbA1c (%)

Precisão durante 
o dia (CV%)

Precisão entre 
dias (CV%) 

Precisão entre 
laboratórios (CV%)

Precisão total 
(CV%) n

Nível 1 
6,5% a 7,5%
(48 a 58 mmol/mol)

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

Nível 2
8,5% a 9,5%
(69 a 80 mmol/mol)

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

Precisão 
Um estudo sobre precisão foi realizado usando sangue total venoso (EDTA) em um protocolo 
baseado na diretriz CLSI EP5-A3. O estudo foi conduzido com duas concentrações de HbA1c,  
sendo que cada uma delas foi testada em um ensaio de cinco réplicas por dia, durante cinco  
dias e em três unidades laboratoriais. Os resultados do estudo de precisão estão resumidos abaixo:


