
Beoogd gebruik 
De LumiraDx NT-proBNP Test is een diagnostische in-vitrotest voor de kwantitatieve bepaling 
van N-terminaal pro-breinnatriuretisch peptide (NT-proBNP) in humane capillaire en veneuze 
volbloedmonsters en plasmamonsters (lithiumheparine).

De LumiraDx NT-proBNP Teststrips zijn bestemd voor gebruik met het LumiraDx Instrument. De test is 
een geautomatiseerde diagnostische in-vitrotest voor testen op de zorglocatie. De NT-proBNP-test 
is bedoeld als hulpmiddel bij de diagnose van personen van wie vermoed wordt dat zij congestief 
hartfalen hebben (ook wel hartfalen genoemd).

De LumiraDx NT-proBNP Test is uitsluitend bedoeld voor professioneel gebruik. Voor patiënten ≥ 18 jaar.

Beschrijving van de test
Het meten van NT-proBNP helpt bij de diagnose van personen die verdacht worden van hartfalen en 
kan in meerdere klinische omstandigheden worden gebruikt.

De LumiraDx NT-proBNP Test is een gebruiksvriendelijke, snelle microfluïdische immunoassay bestemd 
voor snelle kwantificatie van NT-proBNP in menselijke capillaire en veneuze volbloed- en plasmamonsters 
(lithiumheparine).

Bij gebruik met het LumiraDx Platform levert de LumiraDx NT-proBNP Test in 12 minuten snelle, 
betrouwbare resultaten van een direct vingerprikmonster op de zorglocatie op.

Ingebouwde Quality Controls
In het LumiraDx Platform zijn diverse Quality Control-tests geïntegreerd om te waarborgen dat het 
Instrument en de Teststrips bij elke testrun juist werken. Het gaat om de volgende controles:

 • Werking van elektrische onderdelen, werking van het verwarmingselement, laadtoestand van 
de batterij, mechanische aandrijvingen, sensors en prestaties van het optische systeem

 • Positionering van de Teststrip
 • Vervaldatum van de Teststrip
 • Bewaking van de prestaties van de Teststrip en de microfluïdicacontroles tijdens het uitvoeren 

van de test
 • De NT-proBNP Test bevat een ingebouwde test voor Quality Control (OBC)
 • Toereikend monstervolume
 • Hematocrietbepaling op de Teststrip

NT-proBNP Quality Controls
Voor het voltooien van de Quality Control-beoordeling van het Instrument en de NT-proBNP Teststrips moet u 
gebruikmaken van de LumiraDx NT-proBNP Quality Controls, die verkrijgbaar zijn bij LumiraDx in drie niveaus.

Specificaties NT-proBNP Test
Voor gebruik bij in-vitrodiagnostiek.

Methodevergelijking – Roche cobas Elecsys® proBNP II

Roche cobas Elecsys® proBNP II (pg/ml)
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Methodevergelijking
Er is een methodevergelijkingsonderzoek uitgevoerd op gehepariniseerd veneus plasma volgens een 
protocol op basis van CLSI EP09c-ED31. Het onderzoek werd uitgevoerd met behulp van 3 lots Teststrips.

Elke test van een monster op het LumiraDx Platform werd vergeleken met een test van plasma op de 
Roche cobas Elecsys® proBNP II-assay. De gegevens werden geanalyseerd met Passing-Bablok-regressie. 
De analyses worden hieronder samengevat:
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Precisie 
Er is een precisieonderzoek uitgevoerd op gehepariniseerd veneus plasma volgens een protocol op 
basis van CLSI EP05-A32. Het onderzoek werd uitgevoerd met 2 NT-proBNP-concentraties, waarbij elke 
concentratie werd getest in 1 run van 5 replicaten per dag, 5 dagen lang op 3 verschillende locaties 
met behulp van 3 lots Teststrips. Het resultaat van het precisieonderzoek wordt hieronder samengevat:

NT-proBNP-
concentratie 

(pg/ml en ng/l)

Precisie binnen 
dag (%VC)

Precisie tussen 
dagen (%VC) 

Precisie tussen 
locaties (%VC)

Totale precisie 
(%VC) n

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

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

De precisie in bloed werd ook bepaald door duplicaatmonsters van patiënten te meten met 1 lot 
Teststrips op 1 locatie binnen een NT-proBNP-bereik van 51 - 5514 pg/ml (ng/l). De volgende resultaten 
vertegenwoordigen het gemiddelde %VC voor de gepaarde herhaalbaarheid (mean paired rep 
%CV, mprCV) voor elk getest monstertype:

Monstertype n Bereik (pg/ml en ng/l) Gemiddelde %VC

Capillair bloed 22 59,2 - 4559 4,1

Veneus bloed (lithiumheparine) 32 51 - 5514 4,7

Plasma (lithiumheparine) 31 57 - 5182 5,1

Matrixequivalentie
Er werd een onderzoek uitgevoerd op capillaire vingerprikmonsters, gepaarde volbloedmonsters 
(lithiumheparine) en plasmamonsters (lithiumheparine). De gegevens werden geanalyseerd met 
Passing-Bablok-regressie. Uit de resultaten bleek dat er equivalentie bestond voor alle matrixtypen.

Specificaties NT-proBNP Test
Weergegeven resultaten NT-proBNP (pg/ml en ng/l)

Opslagtemperatuur 2 - 30 °C (36 - 86 °F)

Bedrijfstemperatuur 15 - 30 °C (59 - 86 °F)

Meetbereik 50 - 9000 pg/ml (ng/l)

Monstervolume 20 μl

Monstertype
• Vingerprik rechtstreeks
• Veneus volbloed (lithiumheparine)
• Plasma (lithiumheparine)

Tijd tot resultaat 12 minuten

Verwijzingen
1. Ga naar www.CLSI.org voor meer informatie over CLSI EP09c-ED3
2. Ga naar www.CLSI.org voor meer informatie over CLSI EP05-A3 

Kijk voor meer informatie op lumiradx.com of neem per e-mail contact op met de LumiraDx klantendienst via:  
service.nl@lumiradx.com of bel naar: +31 475 799 493
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