
Tekninen tiedote

Johdanto

Innovatiivinen, helppokäyttöinen LumiraDx Platform on suunniteltu yksinkertaistamaan ja standardoimaan 
työnkulkusi. LumiraDx INR, D-Dimer, CRP, NT-proBNP ja SARS-CoV-2 vasta-aine -testit* suoritetaan käyttämällä 
suoraan sormenpäästä otettua näytettä kun taas LumiraDx HbA1c Test vaatii lyysausvaiheen ennen näytteen 
lisäämistä, siksi sen työnkulku on erilainen kuin muilla veripohjaisilla määrityksillämme. Tämä tekninen tiedote 
tarjoaa tarkemman selityksen kuinka kaikki toimii.

Tärkeimmät vaiheet jotka tulee muistaa: 

• Käytä aina high flow -lansettia.

• Odota, että veripisara muodostuu pienen, halkaisijaltaan noin 5 mm helmen kokoiseksi, ennen kuin yrität 
kerätä näytettä silmukkasauvalla. Ihanteellisesti, pisaran tulisi olla helmen muotoinen. Jos veripisara valuu 
pitkin sormea, näytettä ei voi kerätä asianmukaisesti silmukkasauvan silmukkaan. Katso alla olevista kuvista 
esimerkkejä ihanteellisesta veripisarasta.

• Yritä kerätä näyte ainoastaan kerran. On tärkeää odottaa riittävän suuren helmen kokoisen pisaran 
muodostumista, ennen kuin yrität kerätä näytettä silmukkasauvalla. Jos yrität kerätä näytteen useita kertoja 
näytesilmukan täyttämiseksi, voi muodostua kuplia, jolloin silmukkasauva ei täyty kunnolla.

• Varmista, että näytesilmukka on kokonaan täytetty. Pidä näytesilmukkaa helmen kokoisen veripisaran 
päällä, kunnes silmukka on täyttynyt kokonaan. Katso alla olevista kuvista lisäohjeita.
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Huom: lansettien sisällä olevia neuloja tai teriä on eri kokoja, jotka ilmaistaan gauge-yksikköinä (G), terien 
leveys ja pistosyvyys voi vaihdella. Suuremmat gauge (G)-numerot osoittavat pienempiä, heikomman 
virtauksen neuloja, kun taas pienemmät gauge (G)-numerot osoittavat suurempia, suuremman virtauksen 
neuloja. Suuremman leveyden luvut osoittavat suurempaa terää, suuremman virtauksen. LumiraDx HbA1c Test 
-testiä suoritettaessa on suositeltavaa käyttää high flow -lansettia riittävän suuren, 15 µl veripisaran saamiseksi. 
Varmista, että valitset oikean kokoisen G-numeron terän leveyden ja/tai pistosyvyyden, kun hankit lansetteja.

Kuva 1. 
Väärin – veripisara 
valuu sormea pitkin

Kuva 1. 
Väärin – silmukka on vain noin 
25 % täynnä

Kuva 2. 
Väärin – silmukka on vain noin 
50 % täynnä

Kuva 3. 
Oikein – silmukka on täynnä

Kuva 2. 
Oikein – veripisara 
on pyöreä ja 
läpimitaltaan noin 
5 mm

Huom: Puutteellinen tai epäasiallinen näytteenotto voi johtaa virheellisiin tuloksiin. 

1 2 3

• Kun asetat silmukkasauvan lyysipuskuriin, näyte on sekoitettava perusteellisesti muodostaaksesi 
hemolysaatin, tai liuoksen jossa kaikki punasolut on hajotettu. Voit tehdä tämän pyörittämällä silmukkasauvaa 
peukalon ja etusormen välissä nopeasti vähintään 10 kertaa. Saadun hemolysaattiliuoksen tulee olla 
tasaisen vaaleanpunaista.
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• Kun katkaiset silmukkasauvan varren, varmista, että putki ja sen sisältö on suunnattu pois päin kasvoistasi.
• Kun lisäät näytettä, sinun tulee lisätä vain yksi (1) iso pisara – tai noin 20 µl näytettä näytealueelle. 

Ihanteellinen kohta puristaa lyysipuskuriputkea on putken yläosa, lähellä pipettikorkkia. Katso alla olevasta 
kuvasta lisäohjeita.

Huom: riippumatta siitä, kuinka kovaa tai kevyesti 
puristat putkea, tuloksena olevan pisaran tulee olla 
tilavuudeltaan lähes täsmälleen 20 µl. 

Näytteen stabiliteetti lyysipuskurissa:
Mitä teet, jos jokin näistä tapahtuu?

• Keräät näytteen, mutta haluat suorittaa testin myöhemmin
• Tapahtui käyttäjävirhe, mutta näytteesi on täysin kunnossa 

Kuva 4.
Ihanteellinen paikka puristaa lyysipuskuriputkea suuren 
hemolysaattipisaran muodostamiseksi

Huom: jos saat virhekoodin 051-2111, joka johtuu useimmin 
silmukkasauvan yli- tai alitäytöstä, hävitä valmis näyte ja 
kerää/valmistele uusi näyte sormenpäästä 

Pipettikorkki Lyysipuskuriputki

Silmukkasauva

Lyysilaite - Osat

Varsi Silmukka

Näyte on stabiili puskuriliuoksessa enintään 90 minuutin ajan. Voit 
asettaa sen odottamaan putkitelineeseen ja käyttää heti kun olet valmis 
suorittamaan LumiraDx HbA1c -testin. 

Lyysilaitteen määritelmä:

Tuoteselosteessa puhutaan lyysilaitteesta 
ja sen osista tietyillä termeillä. Tässä 
kaikki ne määritellään yksilöllisesti:

*  Kaikkia tuotteita ei ole saatavilla kaikissa maissa ja kaikilla maantieteellisillä alueilla. Tarkista paikalliselta LumiraDx-myyntiedustajalta tai maahantuojalta 
saatavuus tietyillä markkina-alueilla.


