
Advarsler og forholdsregler: 
Alle kit-komponenter kan kasseres som biologisk farligt affald i henhold til lokale retningslinjer. Se produktsikkerheden
datablad for risiko- og sikkerhedssætninger og oplysninger om bortskaffelse. Produktsikkerhedsdatabladet er 
tilgængeligt på lumiradx.com. Udvis de normale forholdsregler, der kræves til håndtering af alle laboratoriereagenser. 
Korrekt laboratorium sikkerhedsteknikker bør følges til enhver tid, når der arbejdes med INR-patientprøver. Brugte 
lancetter, brugte Testkort og brugte transferrør kan være potentielt smitsomme. Korrekt håndtering og 
bortskaffelsesmetoder bør være etableret af plejemiljøet i overensstemmelse med lokale regler. Reagenser indkapslet 
i testkortet er til stede i ekstremt små mængder, men hvis et reagens bliver eksponeret, skal det behandles som
potentielt smitsom.

Hurtige Reference Instruktioner
INR Test

In vitro diagnostisk brug

Køre testen

1. Indtast patiendata 3. Insæt Testkort
Når du bliver bedt om det, skal du åbne instruments låge og 
forsigtigt indsætte Testkortet så langt ind, som det kan. Den tykke 
sorte justeringsrib på Testkortet skal være til venstre og på linje 
med den sorte streg på instrumentet. Påfør ikke prøven før
anvisning. Installer Lot Calibration-filen, hvis du bruger en ny 
Testkort pk for første gang. Se afsnit 2.8 i Platform Bruger Manual.

Fortsætter >

2. Tag Testkortet ud af posen
Tag Testkortet ud af posen ved at holde på den blå del. 
Undgå at røre ved området på Testkortets prøvebrønd. Undgå 
at bøje Testkortet eller røre andre dele end det blå område.

SA
RS-C

oV-2 Ab

LumiraDx INR-testen er en point of care-test, der måler kvantitativ protrombintid, rapporteret som
International Normalized Ratio (INR), i frisk kapillært fuldblod – taget med fingerprik eller via
ikke-antikoaguleret overføringsrør. Det bruges til monitorering af oral antikoagulationsbehandling med
Vitamin K-antagonist (VKA) lægemidler.

Læs LumiraDx Platform Bruger Manual og LumiraDx INR Testkort Produkt Inlægssedlen grundigt før
brug af denne hurtigvejledning eller udførsel af en test. Dette er ikke en komplet produktindlægsseddel.

Betjen LumiraDx-platformen ved stuetemperatur mellem 15°C og 30°C (59°F og 86°F) og 10 % -
90% relativ luftfugtighed. Tjek udløbsdatoen på den ydre testkarton og hver enkelt testpakke
før brug. Brug ikke nogen testkomponenter efter udløbsdatoen. Se LumiraDx INR
Teststrimmelproduktindlæg til prøveindsamling, advarsler og forholdsregler og begrænsninger. 

Rengøring og desinficering:
Det anbefales at desinficere instrumentet efter hver patientprøve, eller hvis der er mistanke om kontaminer-
ing. For meget væske kan beskadige instrumentet. Det er vigtigt for beskyttelsen af instrumentet, at
eksponering for overskydende fugt forhindres. Alle desinfektionsklude og/eller servietter må kun være let 
fugtige, med overskydende væske fjernes manuelt fra kluden før brug. Alkoholservietter er ikke alene
tilstrækkelig til at desinficere instrumentet til blodbaserede prøver på grund af den potentielle 
tilstedeværelse af blodbårne bakterier. For mere information eller for den fulde procedure for rengøring og 
desinfektion henvises til Teknisk Vejledning Platform Desinfektionsprocedure på www.lumiradx.com.

Vælg Patient Test på instrumentets startside og indtast 
patientdata vha tastatur eller stregkodelæser. Se afsnit 10 i 
Platform Bruger Manual for instruktioner til brug af 
stregkodelæser.



Vælg "Kapillær blod" og bekræft test typen.

4. Vælg prøve type

7. Alternativ overførsel 9. Resultater vises

Ved anvisning om at påføre prøven på instrumentet bruges en 
lancet til at lave en hængende bloddråbe på fingeren.

5. Få en hængende bloddråbe

8.  Luk lågen

Hvis der opstår et problem, vil der blive vist en 
meddelelse på Instrumentets touch-skærm. 
Advarselsmeddelelser omfatter nyttige oplysninger 
og er fremhævet med en orange banner. 
Fejlmeddelelser indeholder også et       symbol. Alle
meddelelser vil indeholde en beskrivelse af 
instrumentet status eller fejl og en instruktion. 
Fejlmeddelelser indeholder en identifikationskode, 
der kan bruges til yderligere fejlfindingsformål.

Hvis den indbyggede kontrol 
(OBC) mislykkes, vil en 
fejlmeddelelse blive vist, og der 
vil ikke være noget testresultat. 
Følg skærmbilledets instruktion-
er om bortskaffelse af Testkort 
og start en ny test. Hvis 
problemet fortsætter, kontakt
Kundeservice. Eksempel på en 
fejlskærm

Eksempel på en fejl skærm:
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Kundeservice

For at gennemføre kvalitetskontrolvurderingen af LumiraDx-instrumentet og INR-testkortene skal du bruge LumiraDx 
INR Kvalitetskontroller, som er tilgængelige separat. Hvis LumiraDx INR-kvalitetskontrollerne ikke fungerer som forventet, 
skal du ikke rapportere patientresultater. Gentest med et nyt testkort – kontakt LumiraDx kundeservice, hvis 
problemerne fortsætter.

Kvalitetskontroller

Hvis LumiraDx INR-testen eller LumiraDx
Instrumentet ikke fungerer som forventet,
kontakt LumiraDx kundeservice via
lumiradx.com eller 
customerservices@lumiradx.com
kundeservice@lumiradx.com

Ugyldige resultater

6. Påfør prøven
Påfør en hel dråbe blod på Testkortets prøve påføringsområde 
direkte fra den hængende bloddråbe.

Resultaterne vises inden for 3 minutter efter påføring af prøven.
Tryk på Afslut for at fuldføre testen, eller tryk på Kommentar for at 
efterlade en kommentar, eller for at afvise testen, og følg derefter 
vejledningen for at vende tilbage til startskærmen.

Luk lågen ved anvisning for at fortsætte testen.Alternativt kan et ikke-antikoaguleret overførselsrør anvendes.

SARS-CoV-2 Ab

NT-p
roBNP


