
För optimal användning av LumiraDx Platform är det viktigt att kapillärblodprov är korrekt insamlade och 
applicerade på LumiraDx Testkort. Detta dokument innehåller ytterligare vägledning för provtagning och 
applicering. Läs bruksanvisningen för Platform och bipacksedeln för Testkort innan du utför analys för 
första gången.
Prover kan appliceras direkt från ett fingerstick eller använda en transferpipett.

Ta ett kapillärblodprov med ett stick i fingret
Använd en lansett nära fingertoppen på den sida som är vänd nedåt. 
Vid behov krama fingret varsamt från dess bas för att skapa en 
tillräckligt stor hängande bloddroppe.

Punktionsställe på fingret och minsta 
storlek på hängande bloddroppe.

Provappliceringsområde.

Vägledning för kapillär blodprovstagning och applicering

Applicera ett fingersticksprov på Testkortet
Låt den hängande bloddroppen från fingersticket precis vidröra 
Testkortets provappliceringsområde. 
Säkerställ att provet appliceras i mitten och fullständigt fyller 
provappliceringsområdet med en jämn droppe. 
Låt inte fingret vidröra Testkortet för att undvika att provet smetas ut.

Applicera ett blodprov på Testkortet.

Transferpipetten fylls rakt med en stor 
bloddroppe. Pipetten ska fyllas till den 
svarta linjen för tillräcklig provvolym.

Använd en lansett för att få fram en bloddroppe på fingertoppen.
Håll transferpipetten rakt och vidrör toppen på bloddroppen. 
Kapillärkraften kommer automatiskt att dra upp provet in i pipetten.

• Kläm inte på transferpipettens bulb före eller under 
provtagningen.

• Låt inte transferpipetten vidröra fingret.

• Säkerställ att transferpipetten fylls till den svarta fyllningslinjen.

• Säkerställ att det inte finns några luftbubblor i provet som 
finns i transferpipetten. Om det finns luftbubblor, kassera 
transferpipetten och provet och börja om på nytt.

Ta ett kapillärblodprov och använd en transferpipett



Håll transferpipetten vertikalt för att 
försiktigt applicera provet.

Håll den fyllda transferpipetten vertikalt över provappliceringsområdet 
på Testkortet och kläm försiktigt på bulben för att dispensera provet.

Applicera provet från transferpipetten på Testkortet

Exempel på korrekt applicerade prov

Exempel på inkorrekt applicerade prov

Korrekt applicerat prov.

Korrekt applicerat prov.

Applicerad provvolym 
är inte tillräcklig. 

Luftbubblor i 
provappliceringsområdet. 
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