
Avsedd användning 
LumiraDx HbA1c Test är ett in vitro-diagnostiskt test för kvantitativ bestämning av hemoglobin 
A1c (IFCC mmol/mol och NGSP %) i humana kapillära och humana venösa helblodprover 
(EDTA). LumiraDx HbA1c Testkort är avsedda att användas med LumiraDx Instrument. Det är ett 
automatiserat in vitro-diagnostiskt test för patientnära analyser. HbA1c används för övervakning av 
långvarig glykemisk kontroll hos personer med diabetes mellitus och är till hjälp vid screening och 
identifiering av patienter som kan vara i riskzonen för att utveckla diabetes.

LumiraDx HbA1c Test är endast avsett för professionellt bruk. För patienter ≥ 2 år.

Beskrivning av testet
LumiraDx HbA1c Test är ett immunfluorescenstest som används för att mäta HbA1c i humant 
helblod. Testproceduren inkluderar lysering av kapillärt eller venöst helblod, följt av tillsats av 
hemolysat i provappliceringsområdet på Testkortet som är infört i Instrument. Instrument är 
programmerat att utföra analysen när provet har reagerat med reagenserna i Testkortet. Analysen 
baseras på mängden fluoroscens som detekteras av Instrument inom Testkortets mätområde. 
Koncentrationen av analyten i provet är proportionellt till detekterad fluoroscens. Resultaten visas på 
pekskärmen på Instrument inom 7 minuter efter att provet tillsatts.

LumiraDx HbA1c Test är spårbart till den primära referensmetoden för mätning av HbA1c hos 
International Federation of Clinical Chemistry and Laboratory Medicine (IFCC).

Inbyggda kvalitetskontroller
LumiraDx Platform är integrerad med flera inbyggda kvalitetskontroller för att säkerställa att 
Instrument och Testkort fungerar korrekt vid varje analys. Dessa kontroller inkluderar:
• Elektriska komponenters drift, värmares drift, batteriladdningsnivå, mekaniska 

manöveranordningar, sensorer och det optiska systemets prestanda
• Positionering av Testkort
• Testkort utgångsdatum
• Övervakning av Testkortets prestanda och mikrofluidiska kontroller under pågående analys
• HbA1c Test innehåller en inbyggd kvalitetskontroll (OBC)
• Tillräcklig provvolym 
• Hemoglobinkorrigering 

HbA1c kvalitetskontroller
För att genomföra kvalitetskontroll av LumiraDx Instrument och HbA1c Testkort, måste du 
använda LumiraDx HbA1c Kvalitetskontroller. LumiraDx HbA1c Kvalitetskontroller finns i två nivåer. 
Analysfrekvensen bör fastställas enligt lokala riktlinjer. Information om analysprocedur för LumiraDx 
HbA1c Kvalitetskontroller finns i bipacksedeln för LumiraDx HbA1c Kvalitetskontroller. 

Metodjämförelse
Metodjämförelsen utfördes med två (2) loter med Testkort med färska helblodprover som kom från 
patienter på polikliniska mottagningar eller forskningsinrättningar med misstänkt eller bekräftad 
diabetes, eller från normala, friska donatorer. Varje prov jämfördes med samma färska helblodsprov 
som testades på Tosoh G8. Data analyserades med Passing Bablok-regression. Analyserna 
sammanfattas nedan:

Specifikationer för HbA1c Test
För in vitro-diagnostisk användning.
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Metodjämförelse - Tosoh G8 (NGSP)

Metodjämförelse - 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 bipacksedeln för LumiraDx HbA1c Test för ytterligare information 

För ytterligare information besök lumiradx.com eller kontakta LumiraDx kundservice via e-post: 
customerservices@lumiradx.com eller telefon: 0080058647239

Copyright © 2022 LumiraDx UK LTD. Med ensamrätt över hela världen.
LumiraDx och flam-logotypen är varumärken som tillhör LumiraDx International LTD. Fullständiga uppgifter om dessa 
och andra registreringar som tillhör LumiraDx finns på lumiradx.com/IP. Alla andra varumärken tillhör respektive ägare. 

Innehållet ska endast användas vid användning av produkter från LumiraDx och i enlighet med de instruktioner som 
ges. Du får inte, med undantag för om du får vårt uttryckliga skriftliga medgivande, distribuera eller dra kommersiell nytta 
av innehållet. Du får inte heller överföra det eller lagra det i någon annan form av elektroniskt mottagningssystem än för 
användning med LumiraDx Instrument eller LumiraDx Testkort. Informationen kan ändras utan föregående meddelande.

Produkten finns inte tillgänglig i alla länder och regioner. Kontrollera med din lokala 
representant eller återförsäljare för LumiraDx om tillgänglighet på specifika marknader. 
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Visade resultat Hemoglobin A1c (IFCC mmol/mol och NGSP %)

Förvaringstemperatur 2–30°C

Driftstemperatur 15–30°C

Mätintervall

20-130 mmol/mol (4,0-14,0%) 
Varje laboratorium ska undersöka överförbarheten av de 
förväntade värdena till sin egen patientpopulation och, vid 
behov, fastställa sina egna referensintervall.

Provstorlek 15µl

Provtyp Kapillärt fingerstick eller venöst helblod (EDTA) via lyseringsrör

Tid till resultat < 7 minuter

Hb variantinterferens Ingen signifikant interferens från HbS, HbC, HbE eller HbD*

HbA1c 
koncentration (%)

Precision inom 
dag (%CV)

Precision mellan 
dagar (%CV) 

Precision mellan 
platser (%CV)

Total precision 
(%CV) n

Nivå 1 
(6,5-7,5%)
48-58 mmol/mol

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

Nivå 2
(8,5-9,5%)
69-80 mmol/mol

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

Precision
En precisionsstudie utfördes i venöst helblod (EDTA) enligt ett protokoll baserat på CLSI EP5-A3. 
Studien utfördes med två (2) koncentrationer av HbA1c, var och en analyserades i en (1) 
körning med fem (5) replikat per dag, under fem (5) dagar från tre (3) platser. Resultaten från 
precisionsstudien sammanfattas nedan:


