
Käyttötarkoitus
LumiraDx HbA1c -testi on in vitro -diagnostinen testi hemoglobiini A1c:n kvantitatiiviseen 
määrittämiseen (IFCC mmol/mol ja NGSP %) ihmisen kapillaarikokoverinäytteistä ja 
laskimokokoverinäytteistä (EDTA). LumiraDx HbA1c -testiliuskat on tarkoitettu käytettäväksi LumiraDx 
Instrument -laitteella. Se on automaattinen in vitro -diagnostinen määritys vieritestaukseen. HbA1c:tä 
käytetään pitkäaikaisen glukoositasapainon seurannassa diabetes mellitusta sairastavilla henkilöillä 
sekä apuna seulonnassa ja potilaiden tunnistamisessa, joilla saattaa olla riski sairastua diabetekseen.

LumiraDx HbA1c -testi on tarkoitettu vain ammattikäyttöön. Vähintään 2 vuotta täyttäneille potilaille.

Testin kuvaus
LumiraDx HbA1c -testi on kertakäyttöinen fluoresenssi-immunomääritys, joka on suunniteltu 
määrittämään HbA1c-tasot ihmisen kokoverestä.  Testimenettely koostuu kapillaari- tai 
laskimokokoveren lyysauksesta, minkä jälkeen hemolysaatti lisätään Instrument-laitteseen asetetun 
testiliuskan näytealueelle. Instrument-laite on ohjelmoitu suorittamaan analyysi, kun näyte on 
reagoinut testiliuskan sisältämien reagenssien kanssa. Analyysi perustuu fluoresenssin määrään, 
jonka Instrument-laite havaitsee testiliuskan mittausalueella. Näytteen analyyttipitoisuus on 
verrannollinen havaittuun fluoresenssiin. Tulokset näytetään Instrument-laitteen kosketusnäytöllä 
seitsemän minuutin sisällä näytteen lisäämisestä.

LumiraDx HbA1c-testi on jäljitettävissä IFCC:n ensisijaiseen vertailumenetelmään HbA1c:n 
mittaamiseksi.

Sisäänrakennettu laadunvarmistus 
LumiraDx Platform -alustaan on integroitu useita sisäisiä laadunvarmistustoimintoja varmistamaan, 
että Instrument-laite ja testiliuskat toimivat oikein jokaisella testikerralla. Näitä tarkistuksia ovat:
• Sähkökomponentin toiminta, lämmittimen toiminta, akun lataustila, mekaaniset toimintalaitteet, 

anturit sekä optisen järjestelmän suorituskyky
• Testiliuskan sijoittelu
• Testiliuskan vanhentuminen
• Testiliuskan suorituskyvyn ja mikrofluidiikan seuranta testin suorittamisen aikana
• HbA1c-testi sisältää sisäisen laadunvalvonnnan (OBC)
• Tarvittava näytetilavuus 
• Hemoglobiinin korjaus 

HbA1c -QC-kontrollit
LumiraDx Instrument -laitteen ja HbA1c-testiliuskojen laadunvarmistuksen suorittamiseksi on 
käytettävä LumiraDx HbA1c-QC-kontrolleja. LumiraDx HbA1c-QC-kontrolleja on saatavilla 
kahdella eri pitoisuudella. Testauksen tiheys määritellään paikallisten toimintaohjeiden mukaan. 
Katso LumiraDx HbA1c-QC-testien pakkausselosteesta tiedot LumiraDx HbA1c-QC-testien 
testausmenettelystä. 

Menetelmien vertailu
Menetelmien vertailussa käytettiin kahta testiliuskaerää ja tuoreita kokoverinäytteitä poliklinikoilla 
tai tutkimuslaitoksissa hoidettavilta potilailta, joilla epäillään tai todettiin diabetes, tai terveiltä 
luovuttajilta. Jokaista näytettä verrattiin samaan tuoreeseen kokoverinäytteeseen, joka testattiin 
Tosoh G8:lla. Tiedot analysoitiin Passing-Bablok-regressiolla. Seuraavassa on yhteenveto 
analyyseista:

HbA1c Test -tekniset tiedot
In vitro -diagnostiseen käyttöön.
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Vertailumenetelmä - Tosoh G8 (NGSP)

Vertailumenetelmä - Tosoh G8 (NGSP)

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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* Katso lisätietoja LumiraDx HbA1c-testin tuoteselosteessa 

Lisätietoja saat osoitteesta lumiradx.com tai ottamalla yhteyttä LumiraDx:n asiakaspalveluun 
sähköpostitse: customerservices@lumiradx.com tai puhelimitse: 0080058647239

Tekijänoikeudet © 2022 LumiraDx UK LTD. Kaikki oikeudet pidätetään maailmanlaajuisesti.
LumiraDx ja liekkilogo ovat LumiraDx International LTD:n tavaramerkkejä. Näiden ja muiden LumiraDx-
rekisteröintien yksityiskohtaiset tiedot löytyvät verkkosivustolta lumiradx.com/IP. Kaikki muut tavaramerkit ovat 
vastaavien omistajiensa omaisuutta. 

Sisältöä on käytettävä ainoastaan LumiraDx:n tuotteiden käytön yhteydessä ja annettuja ohjeita noudattaen. Sisällön 
levittäminen tai kaupallinen hyödyntäminen on kiellettyä ilman nimenomaista kirjallista lupaamme. Lisäksi sen siirtäminen 
tai säilyttäminen missään muussa sähköisen hakujärjestelmän muodossa muuhun kuin LumiraDx Instrument -laitteen tai 
LumiraDx-testiliuskojen käyttötarkoitukseen on kielletty. Annettuja tietoja saatetaan muuttaa ilman ennakkoilmoitusta.

Tuote ei ole saatavilla kaikissa maissa eikä kaikilla maantieteellisillä alueilla. Tarkista paikalliselta 
LumiraDx-myyntiedustajalta tai maahantuojalta saatavuus tietyillä markkina-alueilla. 
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Näytetyt tulokset Hemoglobiini A1c (IFCC mmol/mol and NGSP %)

Säilytyslämpötila 2–30 °C

Käyttölämpötila 15–30 °C

Mittausalue

20-130 mmol/mol (4,0-14,0 %) 
Jokaisen laboratorion tulisi selvittää odotettujen arvojen 
siirrettävyys omaan potilaspopulaatioonsa ja tarvittaessa 
määrittää omat viitealueensa.

Näytekoko 15 µl

Näytetyyppi Sormenpäänäyte tai laskimokokoveri (EDTA) lyysayslaitteen kautta 

Aika tulokseen < 7 minuuttia

Hb-variantin interferenssi Ei merkittäviä häiriöitä HbS:stä, HbC:stä, HbE:stä tai HbD:stä*

HbA1c-pitoisuus 
(%)

Päiväkohtainen 
toistettavuus (CV-%)

Päivien välinen 
toistettavuus (CV-%) 

Tutkimuspaikkojen välinen 
toistettavuus (CV-%)

Kokonaistois-
tettavuus (CV-%) n

Taso 1 
6,5–7,5 %
(48–58 mmol/mol)

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

Taso 2
8,5–9,5 %
(69–80 mmol/mol)

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

Toistettavuus 
Toistettavuustutkimus suoritettiin laskimokokoverellä (EDTA) CLSI EP5-A3:een perustuvalla 
protokollalla. Tutkimus tehtiin kahdella HbA1c-pitoisuudella, joista kukin testattiin samassa ajossa 
viidellä replikaatilla päivää kohti, viiden päivän aja kolmessa eri tutkimuspaikassa. Seuraavassa on 
yhteenveto toistettavuustutkimuksen tuloksista:


