
Käyttötarkoitus 
LumiraDx NT-proBNP -testi on in vitro -diagnostinen testi Nautriureettisen peptidin, B-tyypin 
N-terminaalisen propeptidin (NT-proBNP) kvantitatiiviseen määrittämiseen ihmisen kapillaari- ja 
laskimokokoverinäytteistä sekä plasmanäytteistä (litiumhepariini).

LumiraDx NT-proBNP -testiliuskat on tarkoitettu käytettäväksi LumiraDx Instrument -laitteella. Se 
on automaattinen in vitro -diagnostinen määritys vieritestaukseen. NT-proBNP-testi on tarkoitettu 
käytettäväksi apuna sellaisten henkilöiden diagnosoinnissa, joilla epäillään olevan sydämen 
vajaatoiminta (jota kutsutaan myös sydämen toimintahäiriöksi).

LumiraDx NT-proBNP -testi on tarkoitettu vain ammattikäyttöön. Vähintään 18 vuotta täyttäneille potilaille.

Testin kuvaus
NT-proBNP:n mittaus auttaa diagnosoimaan henkilöitä, joilla epäillään sydämen vajaatoimintaa ja sitä 
voidaan käyttää useissa kliinisissä tilanteissa.

LumiraDx NT-proBNP -testi on helppokäyttöinen, nopea mikrofluidinen immunomääritys, joka on 
suunniteltu mittaamaan nopeasti NT-proBNP:n määrän ihmisten kapillaari-, laskimokokoveri- ja 
plasmanäytteissä (litiumhepariini).

LumiraDx Platform -alustalla suoritettuna, LumiraDx NT-proBNP -testi antaa nopeat, luotettavat tulokset 
12 minuutissa suoraan sormenpäästä otetusta näytteestä vieritestinä.

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
• NT-proBNP -testi sisältää sisäisen laadunvarmistus (OBC) -määrityksen
• Tarvittava näytemäärä
• Hematokriittimääritys testiliuskassa

NT-proBNP -QC-testit
LumiraDx NT-proBNP -QC-testejä on saatavilla LumiraDx:llä kolmella eri pitoisuudella Instrument-laitteen 
ja NT-proBNP-testiliuskojen laadunvarmistamiseen. 

NT-proBNP -testin tekniset tiedot
In vitro -diagnostiseen käyttöön.

Menetelmien vertailu - Roche cobas Elecsys® proBNP II

Roche cobas Elecsys® proBNP II (pg/mL)
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Menetelmien vertailu
Menetelmien vertailututkimus suoritettiin heparinisoidulla laskimoplasmalla CLSI EP09c-ED31:een 
perustuvalla protokollalla. Tutkimuksessa käytettiin kolmea (3) testiliuskaerää.

Jokaista LumiraDx Platform -alustalla testattua näytettä verrattiin plasmaan, joka testattiin Roche cobas 
Elecsys® proBNP II -määrityksellä. Tiedot analysoitiin Passing-Bablok-regressiolla. Alla on yhteenveto 
analyyseista:
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Toistettavuus 
Toistotarkkuustutkimus suoritettiin heparinisoidulla laskimoplasmalla CLSI EP05-A32:een perustuvalla 
protokollalla. Tutkimus tehtiin kahdella NT-proBNP-pitoisuudella, joista jokaisesta testattiin viittä 
replikaattia yhdessä analyysiajossa per vuorokausi, viiden vuorokauden ajan kolmessa eri 
tutkimuspaikassa käyttäen kolmea testiliuskaerää. Alla on koottu tarkkuustutkimuksen tulokset:

NT-proBNP-
pitoisuus  

(pg/ml ja ng/l)

Päiväkohtainen 
toistettavuus 

(CV%)

Päivien välinen 
toistettavuus 

(CV%) 

Tutkimus-
paikkojen välinen 

toistettavuus (CV%)

Kokonais-
toistettavuus 

(CV%)
n

100 - 150 8,4 0,0 4,3 9,4 75

800 -1200 10,4 0,0 6,0 12,0 75

Toistotarkkuus määritettiin myös verestä käyttäen kaksoisnäytteitä potilaista, jotka testattiin yhdellä 
testiliuskaerällä, yhdellä tutkimuspaikalla NT-proBNP-mittausalueella 51 – 5514 pg/ml (ng/l). Seuraavat 
tulokset edustavat kunkin testatun näytemuodon keskimääräistä parillisten näytteiden CV%:

Näytemuoto n Viitealue (pg/mL ja ng/L) Keskimääräinen CV%

Kapillaariveri 22 59,2 – 4559 4,1

Laskimoveri (litiumhepariini) 32 51 – 5514 4,7

Plasma (litiumhepariini) 31 57 – 5182 5,1

Matriksivastaavuus
Tutkimus tehtiin kapillaariverinäytteellä sormenpäästä, parillisilla kokoverinäytteillä (litiumhepariini) 
ja plasmanäytteillä (litiumhepariini). Tiedot analysoitiin Passing-Bablok-regressiolla. Tulokset olivat 
yhdenmukaisia kaikkien matriksityyppien kesken.

NT-proBNP -testin tekniset tiedot
Näytetyt tulokset NT-proBNP-mittausalue (pg/mL & ng/l)

Säilytyslämpötila 2–30 °C

Käyttölämpötila 15–30 °C

Mittausalue 50 – 9 000 pg/ml (ng/l)

Näytekoko 20 μl

Näytemuoto
• Suora sormenpäänäyte
• Laskimokokoveri (litiumhepariini)
• Plasma (litiumhepariini)

Aika tulokseen 12 minuuttia

Viitteet
1. Lisätietoja CLSI EP09c-ED3:sta on osoitteessa www.CLSI.org
2. Lisätietoja CLSI EP05-A3:sta on osoitteessa www.CLSI.org 

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

Copyright © 2022 LumiraDx UK LTD. Kaikki oikeudet pidätetään kaikkialla maailmassa. LumiraDx ja liekkilogo ovat 
LumiraDx International LTD:n tavaramerkkejä. Näiden ja muiden LumiraDx-rekisteröintien täydet 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:n myyntiedustajalta tai maahantuojalta saatavuus tietyillä markkina-alueilla.


