
Teknisk bulletin

Innledning

Den innovative, brukervennlige LumiraDx Platform ble utviklet for å ha en enkel og standardisert arbeidsflyt. Mens 
analysene LumiraDx INR, D-Dimer, CRP, NT-proBNP og SARS-CoV-2 antistoff* er direkte fingerstikk-analyser, krever 
LumiraDx HbA1c Test et lyseringstrinn før påføring av prøven, noe som gjør arbeidsflyten unik i forhold til våre 
andre blodbaserte analyser. Denne tekniske bulletinen gir et nærmere innblikk i hvordan det hele fungerer.

Hovedpunkter å huske på: 

• Bruk alltid en lansett som gir høyt blodstrømsvolum.

• Vent til bloddråpen dannes i form av en liten perle, omtrent 5 mm i diameter, før du prøver å samle prøven 
med overføringsenheten. Dråpen skal ideelt sett være perleformet. Hvis bloddråpen renner nedover fingeren, 
vil ikke prøven samles riktig i løkken til overføringsenheten. Se bildene nedenfor for eksempler på en ideell 
bloddråpe.

• Prøv å samle prøven bare én gang. Det er viktig å vente til den perleformede bloddråpen blir stor nok før 
du prøver å samle prøven med overføringsenheten. Hvis du prøver å samle prøven flere ganger for å fylle 
prøveløkken, kan det dannes bobler som forårsaker underfylling av overføringsenheten.

• Sørg for at prøveløkken er helt full. For å gjøre dette holder du prøveløkken på den perleformede bloddråpen 
til løkken er helt full. Se bildene nedenfor for videre veiledning.
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Merk: Nålene eller bladene i lansettene kommer i en rekke forskjellige størrelser som måles i gauge 
(G), bladbredder og punksjonsdybder. Høyere gaugetall (G) indikerer mindre nåler med lavere 
blodstrømsvolum, mens lavere tall indikerer større nåler med høyere blodstrømsvolum. Høyre breddetall 
indikerer et større blad med høyere blodstrømsvolum. Når du utfører LumiraDx HbA1c Test, anbefales det 
å bruke en lansett som gir høyt blodstrømsvolum, for å få en tilstrekkelig 15 µL bloddråpe. Sørg for å 
velge et egnet gaugetall (G), en egnet bladbredde og/eller en egnet punksjonsdybde ved anskaffelse 
av lansetter.

Bilde 1. 
Feil – bloddråpen 
renner nedover 
fingeren

Bilde 1. 
Feil – løkken er fylt bare cirka 25 % 

Bilde 2. 
Feil – løkken er fylt bare cirka 50 % 

Bilde 3. 
Riktig – løkken er helt fylt

Bilde 2. 
Riktig – bloddråpen er 
perleformet og cirka 
5 mm i diameter

Merk: Utilstrekkelig eller uegnet prøvetaking kan føre til feilaktige resultater. 
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• Når du plasserer overføringsenheten i lyseringsbufferen, må du blande prøven grundig for å danne et 
hemolysat, eller en løsning hvor alle de røde blodcellene er lysert. For å gjøre dette ruller du skaftet 
på overføringsenheten mellom tommelen og pekefingeren raskt minst 10 ganger. Den resulterende 
hemolysatløsningen skal ha en jevn rosa farge.
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• Når du knekker toppen på overføringsenheten av fra den nedre delen, må du passe på å holde røret og 
innholdet bort fra ansiktet ditt.

• Når du påfører prøven, trenger du bare å påføre 1 stor dråpe – eller cirka 20  µL prøve – på 
prøvepåføringsområdet. Det ideelle stedet å klemme lyseringsbufferrøret er øverst på røret mot kronen til 
dråpekorken. Se bildet nedenfor for videre veiledning.

Merk: Uansett hvor hardt eller hvor mykt du klemmer 
røret, skal den resulterende dråpen være nesten 
nøyaktig 20 µL i volum. 

Prøvens holdbarhet i lyseringsbufferen:

Hva gjør du hvis noe av det nedenstående har oppstått?

• Du tar prøven nå, men ønsker å utføre analysen senere
• Det har oppstått en brukerfeil, men prøven er helt fin 

Bilde 4.
Ideelt område på lyseringsbufferrøret å klemme for å 
generere en stor dråpe hemolysat

Merk: Hvis du mottar en feil 051-2111, som oftest skyldes 
overfylling eller underfylling av overføringsenheten, kasserer 
du den klargjorte prøven og tar/klargjør en ny fingerstikkprøve 

Dråpekork Lyseringsbufferrør

Overføringsenhet

Lyseringsenhet – komponenter

Skaft Løkke

Prøven er holdbar i bufferløsningen i opptil 90 minutter. Du kan sette 
den til side i et rørstativ og bruke den så snart du er klar til å utføre en 
LumiraDx HbA1c Test. 

Lyseringsenheten definert:

Du vil se spesifikke termer for å henvise 
til de forskjellige komponentene 
av lyseringsenheten henvist til i 
pakningsvedlegget. Her er alle enkelt 
definert:

*  Ikke alle produkter er tilgjengelig i alle land og regioner. Kontroller tilgjengeligheten i bestemte markeder med din lokale LumiraDx salgsrepresentant eller 
distributør.


