
Tiltænkt anvendelse
LumiraDx CRP Test er beregnet til brug sammen med LumiraDx Platformen. Det er en 
automatisk analyse til in vitro-diagnostik, som anvendes til patientnær analyse foretaget af 
sundhedspersonale med henblik på kvantitativ bestemmelse af C-reaktivt protein i humane 
fuldblods- (kapillært fingerprik og venøst) og plasmaprøver. Måling af CRP giver oplysninger 
til detektion og evaluering af infektion, vævsskade, inflammatoriske lidelser og associeret 
sygdom.  Den er beregnet til brug til patienter, der er mindst 18 år.

Beskrivelse af analysen
CRP er et af de mest betydningsfulde akutfase-proteiner (APP), et protein, hvis 
serumkoncentration stiger eller falder under akutte eller kroniske inflammatoriske tilstande. 
Som sådan er det blevet en universel biomarkør for infektion og inflammation for en række 
sygdomme og patofysiologiske tilstande. 

LumiraDx CRP Test er en brugervenlig, hurtig mikrofluidisk immunanalyse til hurtig kvantificering 
af CRP-niveauer i fuldblod og plasma.

Testen giver hurtige, kvantitative resultater fra et enkelt direkte fingerprik på 4 min. på 
behandlingsstedet. 

LumiraDx CRP Test er sporbar til ERM® - DA474/IFCC certified global reference materials.

Indbyggede Kvalitetskontroller 
LumiraDx Platformen er integreret med flere indbyggede Kvalitetskontroller for at 
sikre, at Instrumentet og Testkortene fungerer korrekt i hver analysekørsel. Disse 
kontrol-tjek omfatter:

• Drift af elektriske komponenter, drift af varmer, status af batteristand, ydeevnen 
af mekaniske aktuatorer, sensorer samt det optiske system

• Placering af Testkort

• Udløbsdato for Testkort

• Monitorering af Testkortenes og mikrofluidik-kontrollernes ydeevne, mens der 
køres analyser

• CRP Testen indeholder en indbygget Kvalitetskontrol- (OBC) analyse

• Tilstrækkelig prøvevolumen

• Hæmatokritbestemmelse på Testkortet

CRP Kvalitetskontroller
LumiraDx multikvalitetskontroller findes på to niveauer og fås fra LumiraDx til 
fuldførelse af en Kvalitetskontrol-vurdering af Instrumentet og CRP Testkortene.

Specifikationer for CRP Test

Præcision
Der blev udført en præcisionsundersøgelse i hepariniseret veneplasma efter en 
protokol baseret på CLSI EP5-A3. Undersøgelsen blev udført ved 3 koncentrationer af 
CRP, hvor hver blev testet i 1 kørsel af 5 replikater om dagen, i fem dage på 3 klinikker. 
Resultaterne af præcisionsundersøgelsen er opsummeret i nedenstående tabel:

CRP-
koncentration 
(mg/L)

Præcision 
inden for dag  
(% CV)

Præcision 
mellem dage  
(% CV)

Præcision 
mellem steder  
(% CV)

Samlet 
præcision  
(% CV)

n

11,9 5,1 1,1 1,7 5,5 75

19,7 4,2 4,3 2,6 6,6 75

123,6 4,9 0,0 3,4 6,0 75

Til in vitro-diagnostik.

Metodesammenligning
Metodesammenligningen udførtes ved brug af 3 lot Testkort med plasmaprøver (lithium-
heparin) indhentet fra patienter, der udviste symptomer på luftvejssygdom, -inflammation eller 
-skade på skadestuer, akutafdelinger eller ambulatoriske klinikker. En sammenligning af 320 CRP 
målinger med LumiraDx CRP Test og RCRP Flex® analysen på Siemens Dimension® Xpand® Plus 
Integrated Chemistry System analyseret med Passing-Bablok-regression udviste følgende 
statistikker: Hældning = 1,054, skæringspunkt = -0,66, r = 0,99.

Matrix-ækvivalens
Der blev udført en undersøgelse med 40 deltagere, der udviste symptomer på sygdom, 
inflammation eller skade i luftvejene. Prøver af kapillærblod fra fingerprikker (direkte placering 
og overførselsrør) og par af fuldblodsprøver (lithium-heparin) og plasmaprøver (lithium-heparin) 
blev opsamlet og analyseret, og dataene blev analyseret med Passing Bablok-regression. 
Resultaterne viste ækvivalens på tværs af alle matrixtyper.



Specifikationer for CRP Testkort 

Viste resultater CRP (mg/L afundet til næste decimaltal) 

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

Driftstemperatur 15-30 °C (59-86 °F)

Måleområde

5,0 - 250,0 mg/L 
Hvert laboratorium bør undersøge, om de forventede 
værdier kan overføres til sin egen patientpopulation, og 
om nødvendigt fastlægge sine egne referenceintervaller.

Hook-effekt
Der observeres ingen hook-effekt med LumiraDx CRP Test 
ved CRP-koncentrationer op til 987 mg/L.

Min. prøvestørrelse 20 µL

Prøvetype
• Direkte fingerprik
• Venøst fuldblod (lithium-heparin)
• Plasma (lithium-heparin)

Tid til resultat 4 minutter

For at få flere oplysninger henvises du til lumiradx.com, eller kontakt LumiraDx kundeservice 
via e-mail: customerservices@lumiradx.com

Dette ark med specifikationer og dets indhold er beskyttet af ophavsret, der tilhører LumiraDx 
Group Limited © 2022. Alle rettigheder forbeholdes, overalt i verden. Indholdet må kun 
anvendes i forbindelse med brug af produkter fra LumiraDx og i overensstemmelse med de 
angivne instruktioner. Du må ikke – eller udelukkende med vores udtrykkelige, skriftlige tilladelse 
– distribuere eller udnytte dette indhold kommercielt. Du må heller ikke overføre eller lagre 
indholdet i nogen anden form for elektronisk genfindingssystem end med det formål at anvende 
LumiraDx Instrumentet eller LumiraDx Testkort. De afgivne oplysninger kan ændres uden varsel.

Produktet fås ikke i alle lande og områder. Henvend dig til en lokal LumiraDx 
salgsrepræsentant eller distributør vedrørende tilgængelighed på specifikke markeder. Fås 
ikke på nuværende tidspunkt i USA.
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