
Presisjon

Instrument og Testkort er tett integrert og har �ere Kvalitetskontrollfunksjoner. 
Instrument inneholder �ere automatiserte kontroller av korrekt funksjon av 
Instrument ved oppstart og under drift. Dette inkluderer: 
• kontroll av drift av de elektriske komponentene, varmeapparat, 
   batterinivåstatus, mekaniske aktuatorer og sensorer og optisk system
• plassering av Testkort, optikk, hematokrit og Testkortets utløpsdato
• overvåkning av ytelsen til Testkort og kontroller under analysen

Disse kontrollene er inkludert for å sikre at: 
• atferden til prøven som beveger seg inn i Testkortets reaksjonsfelt er som 
   forventet
• Testkortet ikke er brukt tidligere 
• blodprøver utenfor det aksepterte hematokritområdet identi�seres

Kvalitetskontroller er tilgjengelig fra LumiraDx og er tiltenkt for 
kvalitetskontrollering av Instrument når brukt sammen med INR Testkort. 

• LumiraDx INR Test er en pasientnær analyse for bruk med LumiraDx Instrument – kun for 
   profesjonell bruk
• Måler kvantitativ protrombintid rapportert som Internasjonal Normalisert Ratio (INR)
• Brukes til overvåking av oral antikoagulasjonsbehandling med vitamin K-antagonister (VKA)
• Analysen er ikke validert for personer under 18 år

• Trombinaktiveringsanalyse – koagulasjonskaskaden aktiveres av reagensene i Testkortet, 
   og INR beregnes fra målt PT-tid
• Emitterende �uorescens detekteres på et terskelpunkt, og tiden det tar å nå dette, måles
• Hematokrit bestemmes også på kortet for å sikre at pasienter er innenfor 25–55 %-området
• Resultatene ble sammenlignet med laboratoriereferansemetoden Instrumentation Laboratory 
   ACL Elite

Bestemt for kapillærblod fra prøveduplikater innhentet på �ere steder. De følgende 
resultatene representerer gjennomsnittlig paret rep %CV for både direkte og 
indirekte påføring med en overføringspipette.

Direkte kapillærblod (596 
prøver fra 326 pasienter)
ble innhentet fra �ere 
steder. Referansemetoden 
var ACL Elite Pro 
Coagulation Analyser. Prøve

Direkte påføring

Overføringspipette

n

284

291

Gjennomsnittlig 
INR

2,54

2,53

Gjennomsnittlig 
%CV

3,46

3,73

Spesi�kasjoner for INR Test

y = 0,967x - 0,001
Slp Cl (0,945, 0,990)
Int Cl (-0,060, 0,054)
Korrelasjon = 0,965
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INR Kvalitetskontroller

Innebygde Kvalitetskontroller



For mer informasjon kan du besøke www.lumiradx.com eller kontakte
LumiraDx kundeservice på 00800 5864 7239 eller via e-post: 
customerservices@lumiradx.com

Det internasjonale telefonnummeret for kunder er gratis fra de �este fasttelefoner i 
land der LumiraDx Platform er kommersielt tilgjengelig, men kan bli klassi�sert som 
et internasjonalt anrop fra en mobil og derfor belastbart.  Belastningen vil avhenge 
av hvilket land du ringer fra. 

Opphavsretten til dette spesi�kasjonsbladet og innholdet innehas av LumiraDx 
Group Limited, 2019 – © Alle rettigheter reservert over hele verden. Innholdet skal 
kun anvendes i forbindelse med bruk av produkter fra LumiraDx og i henhold til de 
medfølgende instruksjonene. Uten uttrykkelig skriftlig tillatelse er det ikke tillatt å 
distribuere innholdet eller utnytte det kommersielt. Det er heller ikke tillatt å overføre 
det eller lagre det i noen annen form for elektronisk søkesystem for noe annet 
formål enn bruk av LumiraDx Instrument eller LumiraDx Testkort. Den oppgitte 
informasjonen kan endres uten varsel.

Produktet er ikke tilgjengelig i alle land og regioner. Kontroller tilgjengeligheten 
i bestemte markeder med din lokale LumiraDx salgsrepresentant eller distributør. 
For tiden ikke tilgjengelig i USA.

Produsert av: 
LumiraDx UK Ltd
Dumyat Business Park
Alloa
FK10 2PB, Storbritannia

LumiraDx AB
Västra Vägen 5A
16961 Solna
Sverige

Spesifikasjoner for INR Testkort

INR

Mellom 5 ºC og 32 ºC (41 ºF og 89 ºF)

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

0,8–7,5 INR

Kapillær: 8 µl

Ferskt kapillært fullblod – tatt med 
�ngerstikk eller via ikke-antikoagulert 
overføringspipette

INR-resultater på 60–90 sekunder*

Ca. 1,0

Se pakningsvedlegget for INR Test 
for detaljer

Viste resultater

Oppbevaringstemperatur

Driftstemperatur

Måleområde

Prøvevolum

Prøvetype

Tid til resultat

ISI

Interferenser

www.lumiradx.com

*Supraterapeutisk INR > 4,0 resultat kan ta 90–180 sekunder
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