
Teknisk meddelelse

Indledning

Den innovative, brugervenlige LumiraDx Platform er udviklet til at have en arbejdsgang, der er enkel og 
standardiseret. I modsætning til LumiraDx INR, D-Dimer, CRP, NT-proBNP og SARS-CoV-2 antistoftest*, som er 
analyser med direkte fingerprik, kræver LumiraDx HbA1c Test et lyseringstrin før prøveplaceringen. Dette gør 
arbejdsgangen unik sammenlignet med vores øvrige blodbaserede analyser. Denne tekniske meddelelse 
beskriver arbejdsgangen nærmere.

Hovedpunkter: 

• Brug altid en fingerprikker til høj gennemstrømning.

• Vent, indtil der er dannet en bloddråbe, der har form som en lille perle, med en diameter på ca. 5 mm, inden 
du forsøger at indsamle prøven med overførselsanordningen. Den dannede dråbe skal helst ligne en perle. 
Hvis blodet løber ned ad fingeren, bliver prøven ikke indsamlet korrekt i ringen på overførselsanordningen. Se 
billederne herunder for eksempler på den ideelle bloddråbe.

• Forsøg kun at indsamle prøven en enkelt gang. Det er vigtigt at vente på, at bloddråben formes og bliver 
stor nok, før du prøver at indsamle den med overførselsanordningen. Hvis du prøver at indsamle prøven flere 
gange for at fylde prøveringen, kan der dannes bobler, og overførselsanordningen bliver fyldt for lidt.

• Sørg for, at prøveringen fyldes helt op. Du gør dette ved at fastholde prøveringen på den perleformede 
bloddråbe, indtil ringen er fyldt helt op. Se billederne herunder for yderligere vejledning.
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Bemærk: Lancetternes nåle eller blade fås i forskellige størrelser, der måles i gauge (G), bladbredde og 
stikdybde. En højere gauge (G) angiver en mindre nål med en lavere gennemstrømning, og en lavere 
gauge angiver en større nål med en højere gennemstrømning. Højere breddetal angiver et større blad 
med højere gennemstrømning. Ved kørsel af en LumiraDx HbA1c Test anbefales det at anvende en lancet 
med høj gennemstrømning for at opnå en tilfredsstillende bloddråbe på 15 µl. Sørg for at vælge den 
passende gauge (G), bladbredde og/eller stikdybde ved fremskaffelsen af lancetter.

Billede 1. 
Forkert – bloddråben 
løber ned ad fingeren

Billede 1.
Forkert – ringen er kun ca. 25 % fyldt

Billede 2.
Forkert – ringen er kun ca. 50 % fyldt

Billede 3. 
Korrekt – ringen er fyldt helt op

Billede 2. 
Korrekt – bloddråben 
danner en perle og 
har en diameter på 
ca. 5 mm

Bemærk: Utilstrækkelig eller ukorrekt prøvetagning kan føre til ukorrekte resultater. 
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• Efter du har placeret overførselsanordningen i lysisbufferen, skal du blande prøven omhyggeligt, så 
der dannes hæmolysat, eller en opløsning, hvor alle røde blodceller er lyseret. Du gør dette ved at rulle 
skaftet på overførselsanordningen mellem din tommel- og pegefinger mindst 10 gange.  Den resulterende 
hæmolysatopløsning bør have en ensartet, lyserød farve.
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• Når du knækker overførselsanordningens top af, skal du sørge for at vende røret og indholdet væk fra dit 
ansigt.

• Når prøven placeres, er det kun nødvendigt at placere 1 stor dråbe – eller ca. 20 µl af prøven – i 
prøveplaceringsområdet. Det er bedst at trykke på røret med lyseringsbuffer øverst på røret, tæt ved 
dråbetællerlåget. Se billedet herunder for yderligere vejledning.

Bemærk: Uanset, hvor hårdt eller hvor let du trykker 
på røret, bør den resulterende dråbe være næsten 
nøjagtigt på 20 µl. 

Stabiliteten af prøven i lyseringsbuffer:

Hvad gør du, hvis ét af følgende sker?

• Du udfører prøvetagningen nu, men du vil først teste senere
• Der er opstået en brugerfejl, men prøven er intakt 

Billede 4.
Det bedste sted at trykke på røret med lyseringsbuffer, så 
der kan dannes en stor dråbe hæmolysat

Bemærk: Hvis du ser fejlkode 051-2111, hvilket oftest skyldes for kraftig 
eller for ringe fyldning af overførselsanordningen, skal du kassere den 
klargjorte prøve og indsamle/klargøre en ny fingerprikprøve

Låg med
dråbetæller Rør med lysisbuffer

Overførselsanordning

Lyseringsanordning - dele

Skaft Ring

Prøven vil være stabil i bufferopløsningen i op til 90 minutter. Du kan 
stille den til side i et rørstativ og vente med at bruge den, til du er klar til 
at køre en LumiraDx HbA1c Test. 

Definition af en lyseringsanordning:

Produktets indlægsseddel indeholder 
bestemte navne, der henviser til 
anordningens forskellige dele. Her finder 
du en overskuelig forklaring:

* Ikke alle produkter fås i alle lande og områder. Henvend dig til en lokal LumiraDx salgsrepræsentant eller distributør vedrørende tilgængelighed på specifikke markeder.


