
Tiltænkt anvendelse 
LumiraDx NT-proBNP Test er en in vitro-diagnostisk test til kvantitativ bestemmelse af N-terminal pro B-type 
natriuretisk peptid (NT-proBNP) i humant kapillært og venøst fuldblod og plasmaprøver (lithium-heparin).

LumiraDx NT-proBNP Testkort er beregnet til brug sammen med LumiraDx Instrument. Det er en 
automatiseret in vitro-diagnostisk test til patientnær testning.   NT-proBNP Test er beregnet som en hjælp til 
diagnosticering af personer, der mistænkes for at have kongestivt hjertesvigt (også kaldet hjertesvigt).

LumiraDx NT-proBNP Test er kun til professionel brug. Til patienter ≥18 år.

Beskrivelse af testen
Målingen af NT-proBNP hjælper med at diagnosticere personer, der mistænkes for hjertesvigt og kan 
bruges i flere kliniske miljøer.

LumiraDx NT-proBNP Test er en brugervenlig, hurtig mikrofluidisk immunanalyse designet til hurtig 
kvantificering af NT-proBNP i humane kapillære og venøse fuldblods- og plasmaprøver (lithium-heparin).

LumiraDx NT-proBNP Test, der bruges med LumiraDx Platform, giver hurtige, pålidelige resultater på 
omkring 12 minutter fra et direkte fingerprik på behandlingsstedet.

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
 • NT-proBNP Test indeholder en indbygget Kvalitetskontrol- (OBC) analyse
 • Tilstrækkelig prøvevolumen
 • Hæmatokritbestemmelse på Testkortet

NT-proBNP Kvalitetskontroller
LumiraDx NT-proBNP Kvalitetskontroller kan fås i tre niveauer og er tilgængelige fra LumiraDx for at 
fuldføre Kvalitetskontrol-vurdering af Instrumentet og NT-proBNP Testkortene.

Specifikationer for NT-proBNP Test
Til in vitro-diagnostik.

Metodesammenligning – Roche cobas Elecsys® proBNP II

Roche cobas Elecsys® proBNP II (pg/mL)
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Metodesammenligning
Der blev udført en metodesammenligningsundersøgelse i hepariniseret veneplasma efter en protokol 
baseret på CLSI EP09c-ED31. Undersøgelsen blev udført ved at bruge 3 partier Testkort.

Hver prøve analyseret på LumiraDx Platform blev sammenlignet med plasma analyseret med 
Roche cobas Elecsys® proBNP II-analysen. Dataene blev analyseret med Passing-Bablok-regression. 
Analyserne er sammenfattet herunder:
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Præcision 
Der blev udført en præcisionsundersøgelse i hepariniseret veneplasma efter en protokol baseret på 
CLSI EP05-A32. Undersøgelsen blev udført ved 2 koncentrationer af NT-proBNP, hvor hver blev testet 
i 1 kørsel af 5 replikater om dagen, i 5 dage på 3 klinikker ved at bruge 3 partier Testkort. Resultaterne 
af præcisionsundersøgelsen er opsummeret nedenfor:
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100 – 150 8,4 0,0 4,3 9,4 75

800 – 1200 10,4 0,0 6,0 12,0 75

Blodpræcision blev endvidere bestemt ved at anvende duplikerede prøver fra patienter, der blev 
testet på 1 parti Testkort på 1 klinik over et område for NT-proBNP på 51 – 5514 pg/mL (ng/L). Følgende 
resultater repræsenterer middelværdien i par for repræsentativ %CV for hver testet prøvetype:

Prøvetype n Område (pg/mL og ng/L) Middel % CV

Kapillærblod 22 59,2 – 4559 4,1

Veneblod (lithium-heparin) 32 51 – 5514 4,7

Plasma (lithium-heparin) 31 57 – 5182 5,1

Matrix-ækvivalens
Der blev udført en undersøgelse på prøver af kapillærblod fra fingerprik, parret fuldblod (lithium-heparin) 
og plasma (lithium-heparin). Dataene blev analyseret med Passing-Bablok-regression. Resultaterne viste 
ækvivalens på tværs af alle matrixtyper.

Specifikationer for NT-proBNP Test
Viste resultater NT-proBNP (pg/mL og ng/L)

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

Driftstemperatur 15-30 °C (59-86 °F)

Måleområde 50 – 9000 pg/mL (ng/L)

Prøvestørrelse 20 μL

Prøvetype
• Direkte fingerprik
• Venøst fuldblod (lithium-heparin)
• Plasma (lithium-heparin)

Tid til resultat 12 minutter

Litteratur
1. Besøg www.CLSI.org for at få flere oplysninger om CLSI EP09c-ED3
2. Besøg www.CLSI.org for at få flere oplysninger om CLSI EP05-A3 
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