
Instrument og Testkort er i høj grad integrerede og har mange 
Kvalitetskontrolfunktioner. Instrument indeholder en lang række automatiske 
kontroller af korrekt funktion af Instrument ved opstart og under dri�. Dette 
omfatter: 
• Dri� af elektriske komponenter og varmer, tjek af batteristand, mekaniske 

aktuatorer og sensorer samt ydeevnen af det optiske system
• Testkortpositionering, optik, hæmatokrit og udløb af Testkort
• Monitorering af Testkortenes og kontrollernes ydeevne, mens der køres analyser

Disse kontroller er inkluderet for at sikre at: 
• Den prøve, der anbringes i Testkortets reaktionsområde, er som forventet
• Testkortet ikke tidligere har været anvendt 
• Blodprøver uden for det accepterede hæmatokritområde identi�ceres

Kvalitetskontroller fås fra LumiraDx og er beregnet til afprøvning med �ydende 
kvalitetskontrol udført på Instrument ved anvendelse sammen med INR Testkort. 

• LumiraDx INR Test er en test på stedet til brug sammen med LumiraDx Instrument – må kun 
bruges af fagfolk

• Måler kvantitativ protrombin-tid, der rapporteres som International Normalised Ratio (INR)
• Anvendes til monitorering af oral antikoagulationsbehandling med vitamin K antagonist 

(VKA)-præparater
• Analysen er ikke valideret til personer under 18 år

• Trombinaktiveringsanalyse - koagulationskaskaden aktiveres af testreagenserne, og INR 
beregnes ud fra den målte PT-tid

• Udsendt �uorescens registreres ved et grænseværdipunkt, og der måles hvor lang tid, der 
går, for at nå dette

• Hæmatokrit bestemmes også på kortet for at sikre, at patienter er inden for 25-55 % området
• Resultater sammenlignet med referencemetoden fra Instrumentation Laboratory ACL 

Elite-laboratoriet

Bestemt for kapillærblod fra prøveduplikater, der tappes forskellige steder. Følgende 
resultater repræsenterer middelværdien i par for repræsentativ %CV for både direkte 
placering og placering vha. overførselsrør.

Direkte kapillærblod
(596 prøver fra 326 patienter)
blev tappet forskellige steder. 
Referencemetoden var ACL 
Elite Pro Coagulation Analyser.

Prøve

Direkte placering

Overførselsrør

n

284

291

Middel INR

2,54

2,53

Middel % CV

3,46

3,73

INR testspeci�kationer

y = 0,967x – 0,001
Hldn. Cl (0,945, 
Skrpnkt. Cl (-0,060, 0,054)
Korrelation = 0,965
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For mere information, besøg lumiradx.com eller kontakt LumiraDx Kundeservice
e-mail: customerservices@lumiradx.com
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Speci�kationer for INR Testkort

INR

Mellem 5 ºC og 32 ºC (41 ºF og 89 ºF)

Mellem 15 ºC og 30 ºC (59 ºF og 86 ºF)

0,8–7,5 INR

Kapillær: 8 µL

Frisk kapillærfuldblod – taget via 
fringerprik eller via ikke-antikoaguleret 
overførselsrør

INR resultater på 60–90 sekunder*

Ca. 1,0

Se INR testproduktets indlægsseddel 
vedrørende detaljer

Viste resultater

Opbevaringstemperatur

Dri�stemperatur

Måleområde

Prøvestørrelse

Prøvetype

Tid til resultat

ISI

Interferenser

lumiradx.com

*Supraterapeutisk INR > 4,0 testresultat kan tage 90-180 sekunder
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