
Tiltænkt anvendelse 
LumiraDx HbA1c Test er en in vitro-diagnostisk test til kvantitativ bestemmelse af hæmoglobin 
A1c (IFCC mmol/mol og NGSP %) i prøver bestående af humant kapillært og venøst fuldblod 
(EDTA). LumiraDx HbA1c Testkort er beregnet til brug sammen med LumiraDx Instrument. Det er 
en automatiseret in vitro-diagnostisk test til patientnær testning. HbA1c bruges til overvågning af 
langvarig glykæmisk kontrol hos personer med diabetes mellitus og som en hjælp ved screening 
og identifikation af patienter, der kan have risiko for at udvikle diabetes.

LumiraDx HbA1c Test er kun til professionel brug. Til patienter ≥2 år.

Beskrivelse af testen
LumiraDx HbA1c Test er engangsudstyr baseret på fluorescensimmunanalyse, som er beregnet til at 
måle HbA1c i humant fuldblod. Testproceduren involverer lysering af kapillært eller venøst fuldblod 
og efterfølgende tilsætning af hæmolysatet til prøveplaceringsområdet på Testkortet, der er indsat 
i Instrumentet. Instrumentet er programmeret til at udføre analysen, når prøven har reageret med 
reagenserne i Testkortet. Analysen er baseret på den mængde fluorescens, som Instrumentet 
detekterer inden for Testkortets måleområde. Koncentrationen af analytten i prøven er proportional 
med den detekterede fluorescens. Resultaterne vises på Instrumentets berøringsskærm <7 minutter 
efter tilsætning af prøve.

LumiraDx HbA1c Test kan spores til den primære referencemetode til måling af HbA1c, som er 
udarbejdet af International Federation of Clinical Chemistry and Laboratory Medicine (IFCC).

Indbyggede Kvalitetskontroller 
LumiraDx Platform er integreret med flere indbyggede Kvalitetskontroller for at sikre, at Instrumentet 
og Testkortene fungerer korrekt i hver testkørsel. Disse kontroller omfatter:
• Drift af elektriske komponenter, drift af varmelegeme, batteriets aktuelle opladningsniveau, 

ydeevnen af mekaniske aktuatorer, sensorer samt det optiske system
• Placering af Testkort
• Udløbsdato for Testkort
• Monitorering af Testkortenes ydeevne og mikrofluidik-kontrollerne, mens der køres tests.
• HbA1c Test indeholder en indbygget Kvalitetskontrol- (OBC) analyse
• Tilstrækkelig prøvevolumen 
• Hæmoglobinkorrektion 

HbA1c Kvalitetskontroller
Hvis du vil udføre en Kvalitetskontrol-vurdering af LumiraDx Instrument og HbA1c Testkortene, skal 
du bruge LumiraDx HbA1c Kvalitetskontroller. LumiraDx HbA1c Kvalitetskontrollerne fås i to niveauer. 
Testhyppigheden skal fastlægges af lokale retningslinjer. Der henvises til indlægssedlen til LumiraDx 
HbA1c Kvalitetskontrol-pakken for yderligere oplysninger om testproceduren for LumiraDx HbA1c 
Kvalitetskontroller. 

Metodesammenligning
Metodesammenligningen blev udført ved at bruge 2 partier af Testkort med friske fuldblodsprøver 
fra patienter, som kom ind på ambulatorier eller forskningsfaciliteter med mistanke om eller med 
bekræftet diabetes, eller fra normale, raske donorer. Hver prøve blev sammenlignet med den 
samme prøve af friskt fuldblod, der blev testet på Tosoh G8. Dataene blev analyseret med Passing-
Bablok-regression. Analyserne er sammenfattet herunder:

Specifikationer for HbA1c Test
Til in vitro-diagnostik.
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Metodesammenligning - Tosoh G8 (NGSP)

Metodesammenligning - 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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* Se indlægssedlen til LumiraDx HbA1c Test for yderligere oplysninger 

For at få flere oplysninger henvises der til lumiradx.com, eller kontakt LumiraDx kundeservice via 
e-mail: customerservices@lumiradx.com eller telefon: 0080058647239

Copyright © 2022 LumiraDx UK LTD. Alle rettigheder forbeholdes i hele verden.
LumiraDx og flammelogoet er varemærker tilhørende LumiraDx International LTD. Alle oplysninger om disse og andre 
registreringer, der tilhører LumiraDx kan findes på lumiradx.com/IP. Alle andre varemærker tilhører deres respektive ejere. 

Indholdet må kun anvendes i forbindelse med brug af produkter fra LumiraDx og i overensstemmelse med de angivne 
instruktioner. Du må ikke – eller udelukkende med vores udtrykkelige, skriftlige tilladelse – distribuere eller udnytte dette 
indhold kommercielt. Du må heller ikke overføre eller lagre indholdet i nogen anden form for elektronisk genfindingssystem 
end med det formål at anvende LumiraDx Instrument eller LumiraDx Testkort. De afgivne oplysninger kan ændres uden varsel.

Produktet fås ikke i alle lande og områder. Henvend dig til en lokal salgsrepræsentant eller 
distributør for LumiraDx vedrørende tilgængelighed på specifikke markeder. 
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Viste resultater Hæmoglobin A1c (IFCC mmol/mol og NGSP %)

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

Driftstemperatur 15-30 °C (59-86 °F)

Måleområde

20-130 mmol/mol (4,0-14,0 %) 
Hvert laboratorium skal undersøge, om de forventede værdier 
kan overføres til sin egen patientpopulation og, om nødvendigt, 
fastlægge sine egne referenceområder.

Prøvestørrelse 15 µl

Prøvetype Kapillært fingerstik eller venøst   fuldblod (EDTA) via lyseringsanordning

Tid til resultat <7 minutter

Interferens fra Hb-varianter Ingen signifikant interferens fra HbS, HbC, HbE eller HbD*

Koncentration af 
HbA1c (%)

Præcision inden 
for dag (%CV)

Præcision mellem 
dage (%CV) 

Præcision mellem 
forsøgssteder (%CV)

Samlet 
præcision (%CV) n

Niveau 1 
6,5 – 7,5 %
(48 – 58 mmol/mol)

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

Niveau 2
8,5 – 9,5 %
(69 – 80 mmol/mol)

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

Præcision
Der blev udført en præcisionsundersøgelse i venøst fuldblod (EDTA) efter en protokol baseret på 
CLSI EP5-A3. Undersøgelsen blev udført ved 2 koncentrationer af HbA1c, hvor hver blev testet i 1 
kørsel af 5 replikater pr. dag i 5 dage på 3 forsøgssteder. Resultaterne af præcisionsundersøgelsen 
er opsummeret nedenfor:


