
Käyttötarkoitus
LumiraDx D-Dimer Test on in vitro -diagnostinen testi, D-dimeerin kvantitatiiviseen määrittämiseen 
ihmisen kapillaariveri-, laskimoveri- ja plasmanäytteistä (natriumsitraatti). LumiraDx D-Dimer 
-testiliuskat on tarkoitettu käytettäväksi LumiraDx Instrument -laitteella. Se on automaattinen in vitro 
-diagnostinen vieritesti, joka auttaa arvioimaan ja tekemään diagnoosin potilaille, joilla epäillään 
laskimotromboemboliaa (VTE), kuten syvää laskimotukosta (SLT) ja keuhkoemboliaa (KE).

Testiä voidaan käyttää esitestinä tehtävän kliinisen todennäköisyyden arviointimallin kanssa syvän 
laskimotukoksen (SLT) ja keuhkoembolian (KE) poissulkemiseksi potilailta, joilla epäillään SLT:tä tai KE:tä. 
LumiraDx D-Dimer Test on tarkoitettu vain ammattikäyttöön. Vähintään 18 vuotta täyttäneille potilaille.

Testin kuvaus
D-dimeeri on fibriinin hajoamistuote, jota esiintyy veressä sen jälkeen, kun fibrinolyysi on hajottanut 
verihyytymän. D-dimeeritestillä on kliinistä käyttöä, kun epäillään VTE:tä, ja sitä käytetään kliinisten 
pisteytysjärjestelmien ja lisätestimenetelmien rinnalla.

LumiraDx D-Dimer Test on helppokäyttöinen, nopea mikrofluidinen immunomääritys, joka on 
suunniteltu D-dimeerin pitoisuuksien nopeaan mittaamiseen kokoverestä ja plasmasta.

Testitulos on keskiarvo kolmesta D-dimeerimäärityksestä, jotka on suoritettu ainutlaatuisella 
monikanavaisella testiliuskalla.

LumiraDx D-Dimer Test on nykyään* ainoa hoitopisteessä saatavilla oleva suoraan sormenpäästä 
suoritettava D-dimeeri-nykyään, joka auttaa terveydenhuollon ammattilaisia sulkemaan pois syvän 
laskimotukoksen (SLT) ja keuhkoembolian (KE) oireisilta potilailta - kaikki vain 6 minuutissa.

*Tilanne julkaisuhetkellä – 24. toukokuuta 2022

Sisäänrakennettu laadunvarmistus
LumiraDx Platform Instrument -laitteeseen ja testiliuskaan on integroitu useita QC-tarkistuksia 
varmistamaan, että Instrument-laite ja testi toimivat oikein jokaisella testikerralla. Näitä tarkistuksia ovat:

• Sähkökomponentin toiminta, lämmittimen toiminta, akun lataustila, mekaaniset toimintalaitteet 
ja anturit sekä optisen järjestelmän suorituskyky

• Testiliuskan asettaminen ja testiliuskan vanheneminen

• Testiliuskan suorituskyvyn ja kontrollien seuranta testin suorittamisen aikana

• D-Dimer -testissä on sisäinen laadunvarmistuskontrolli (OBC)

• Riittävä näytemäärä ja hematokriitin määritys testiliuskasta varmistaakseen, että potilaiden Hkr 
on viitealueella 20-55 % ja tulokset tasapainotettu veren ominaisuuksien suhteen

D-Dimer-QC-testit
D-Dimer-QC-testit ovat saatavilla kahtena eri pitoisuutena ja niitä saa LumiraDx:ltä.

Menetelmien vertailu
Menetelmien vertailussa käytettiin potilaiden plasmanäytteitä n = 327, viitealue = 0,060–4,515 mg/L 
FEU. LumiraDx D-Dimer -testillä suoritetun 1 767 D-Dimer-mittauksen vertailu VIDAS Exclusion II 
D-Dimer -määritykseen tuotti seuraavat tilastotiedot: Kulmakerroin = 1,02, leikkauspiste = 21, r = 0,92.

Toistettavuus 
Toistotarkkuutta tutkittiin sitraattipitoisella laskimoplasmalla CLSI:n EP5-A3:een perustuvan protokollan 
mukaisesti. Tutkimus tehtiin eri D-dimeeripitoisuuksilla, joista jokaisesta testattiin kaksi replikaattia 
kahdessa analyysiajossa per vuorokausi, 20 vuorokauden ajan.

D-Dimer-pitoisuus (mg/L FEU) Kokonaistoistettavuus (CV-%) n

0,291 11,1 80

0,552 9,7 80

1,790 10,2 80

Kliininen suorituskyky
585 koehenkilölle tehtiin prospektiivinen kliininen tutkimus, jossa tuoreita verinäytteitä (kapillaariveri, 
sitraattipitoinen laskimoveri ja plasma) otettiin potilailta, joilla oli VTE:n (KE tai SLT) oireita1,2. 
Koehenkilöt piti arvioida myös Wellsin pistemäärällä ja heidät sijoitettiin esitestinä tehtävällä 
todennäköisyysarviolla (PTP-arvio) luokkaan ”Todennäköinen” tai ”Epätodennäköinen”. PTP-arvion 
”Epätodennäköinen” saaneet analysoitiin edelleen LumiraDx D-Dimer -testillä, jonka D-Dimer-
raja-arvo oli 0,500 mg/L FEU. Seuraavassa taulukossa on lueteltu näytematriisin mukaan vastaavat 
herkkyys ja negatiiviset ennustearvot (NPV) vastaavilla Wilsonin 95 %:n luottamusväleillä (CI).

Arvio Matriisi
Potilaat, joilla epäillään VTE:tä

PTP-arvio ”Epätodennäköinen”

Herkkyys (%; CI 95 %)

Laskimoverinäyte 100,0 % (74,1–100,0 %; n = 378)

Suora kapillaariverinäyte 100,0 % (72,2–100,0 %; n = 377)

Plasma 100,0 % (74,1–100,0 %; n = 406)

NPV (%; CI 95 %)

Laskimoverinäyte 100,0 % (98,3–100,0 %; n = 378)

Suora kapillaariverinäyte 100,0 % (98,1–100,0 %; n = 377)

Plasma 100,0 % (98,1–100,0 %; n = 406)

D-Dimer Test – tekniset tiedot
In vitro -diagnostiseen käyttöön.
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D-Dimer-testiliuskan tekniset tiedot

Kliininen raja-arvo 0,500 mg/L FEU

Tuloksen yksikkö D-Dimer FEU (fibrinogeeniekvivalenttiyksikkö) mg/L

Säilytyslämpötila 2 °C–30 °C

Käyttölämpötila 15 °C–30 °C

Mittausalue

0,190–4 mg/L FEU
Jokaisen laboratorion tulisi selvittää odotettujen arvojen siirrettävyys 
omaan potilaspopulaatioonsa ja tarvittaessa määrittää omat 
viitealueensa.

Näytetyyppi
Kokoveri (kapillaariverinäyte sormenpäästä ja natriumsitraattipitoinen 
laskimoveri) ja natriumsitraattipitoiset plasmanäytteet

Näytekoko 15 µL

Aika tulokseen 6 minuuttia

Viitteet
1. EMBOL-1 protocol – NCT04737954 www.clinicaltrials.gov/ct2/show/

NCT04737954?term=LumiraDx&draw=2&rank=3

2. NICE Guideline: Venous thromboembolism: diagnosis and anticoagulation treatment  
www.nice.org.uk/guidance/ng158/resources/visual-summary-pdf-8709091453

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

Tämän teknisen tiedotteen ja sen sisällön tekijänoikeudet kuuluvat LumiraDx Group Limitedille, 
© 2022. Kaikki oikeudet pidätetään kaikkialla maailmassa. 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.

Kaikkia tuotteita ei ole saatavilla kaikissa maissa ja kaikilla maantieteellisillä alueilla. Tarkista 
paikalliselta LumiraDx:n myyntiedustajalta tai maahantuojalta saatavuus tietyillä markkina-alueilla.

Ei tällä hetkellä saatavana Yhdysvalloissa.
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