
Käyttötarkoitus 
LumiraDx CRP Test on tarkoitettu käytettäväksi LumiraDx Platform -alustalla. Se on automatisoitu 
in vitro -diagnostinen vieritesti terveydenhuollon ammattilaisten käyttöön, joka on tarkoitettu 
C-reaktiivisen proteiinin kvantitatiiviseen määrittämiseen ihmisen kokoveri- (kapillaariverinäyte 
sormenpäästä tai laskimoverinäyte) ja plasmanäytteistä. CRP:n mittaaminen tarjoaa tiedot 
infektion, kudosvaurion, tulehdussairauksien ja niihin liittyvien sairauksien havaitsemiseen ja 
arviointiin.  Se on tarkoitettu 18-vuotiaille tai sitä vanhemmille potilaille.

Testin kuvaus
CRP on yksi merkittävimmistä akuutin vaiheen proteiineista (APP), jonka seerumipitoisuus nousee 
tai laskee akuutissa tai kroonisessa tulehdustilassa. Siitä on tullut yleinen infektion ja tulehduksen 
biomarkkeri useille sairauksille ja patofysiologisille tiloille. 

LumiraDx CRP Test on helppokäyttöinen, nopea mikrofluidinen immunomääritys, joka on 
suunniteltu CRP-tasojen nopeaan mittaamiseen kokoverestä ja plasmasta.

Testi antaa nopeasti kvantitatiivisia tuloksia yhdestä suorasta sormenpäänäytteestä vain  
4 minuutissa, vieritestipaikassa. 

LumiraDx CRP Test on jäljitettävissä ERM® - DA474/IFCC -sertifioituihin maailmanlaajuisiin 
vertailumateriaaleihin. 

Sisäänrakennetut laatutarkistukset 
LumiraDx Platform -alustaan on integroitu useita sisäisiä 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 sijoittelu

•  Testiliuskan vanhentuminen

•  Testiliuskan suorituskyvyn ja mikrofluidiikan seuranta testin suorittamisen aikana

•  CRP -testiliuskassa on oma sisäinen kontrolli (OBC)

•  Tarvittava näytemäärä

•  Hematokriittimääritys testiliuskassa

CRP-QC-testit
LumiraDx Multi -QC-testejä on saatavana LumiraDx:ltä kahdella eri pitoisuudella 
Instrument-laitteen ja CRP-testiliuskojen laadunvarmistamiseen.

CRP Test tekniset tiedot

Toistotarkkuus 
Toistotarkkuustutkimus suoritettiin heparinisoidulla laskimoplasmalla CLSI EP5-A34 :ään 
perustuvan protokollan mukaisesti. Tutkimus tehtiin kolmella CRP-pitoisuudella, 
joista jokaisesta testattiin viittä replikaattia yhdessä analyysiajossa per vuorokausi, 
viiden vuorokauden ajan kolmessa eri tutkimuspaikassa. Seuraavassa taulukossa on 
yhteenveto toistotarkkuustutkimuksen tuloksista:

CRP-pitoisuus 
(mg/l)

Päiväkohtainen 
toistotarkkuus  
(CV-%)

Päivien välinen 
toistotarkkuus  
(CV-%)

Tutkimuspaikkojen 
välinen  
toistotarkkuus 
(CV-%)

Kokonaistoistettavuus  
(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

In vitro -diagnostiseen käyttöön.

Menetelmien vertailu
Menetelmävertailu suoritettiin käyttämällä kolmea eri testiliuskaerää plasmanäytteillä 
(litiumhepariini), jotka olivat peräisin sairaalan ensiapuosastoilla, akuuttihoitoyksiköissä tai 
poliklinikoilla olevilta potilailta, joilla oli hengitystiesairauden oireita, tulehdus tai vamma. 
Vertailtaessa 320:tä CRP-mittausta, jotka tehtiin LumiraDx CRP -testillä sekä RCRP Flex® 
-määrityksellä analysoituna Siemens Dimension® Xpand® Plus Integrated Chemistry System 
-laitteistolla  Passing Bablok -regression avulla tuotti seuraavat tilastot:  kulmakerroin = 1,054, 
leikkauspiste = –0,66, r = 0,99.

Matriksivastaavuus 
Tutkimus suoritettiin 40 henkilöllä, joilla oli hengitystiesairauden oireita, tulehdus tai vamma. 
Kapillaariverinäytteitä sormenpäästä (suora ja siirtopipetti) ja parilliset kokoveri- (litiumhepariini) 
ja plasmanäytteet (litiumhepariini) kerättiin ja testattiin, ja tulokset analysoitiin Passing Bablok 
-regressiolla. Tulokset olivat yhdenmukaisia kaikkien matriksityyppien kesken. 



CRP-testiliuskan tekniset tiedot 

Tuloksen yksikkö CRP (mg/l) 

Säilytyslämpötila 2–30 °C

Käyttölämpötila 15–30 °C

Mittausalue

5,0–250,0 mg/l 
Jokaisen laboratorion tulisi selvittää odotettujen arvojen 
siirrettävyys omaan potilaspopulaatioonsa ja tarvittaessa 
määrittää omat viitealueensa.

Hook-efekti
Hook-efektiä ei havaittu LumiraDx CRP -testillä, kun testattu 
CRP-pitoisuus oli enintään 987 mg/l.

Minimi näytetilavuus 20 µl

Näytetyyppi
• Suora sormenpäänäyte
• Laskimon kokoveri (litiumhepariini)
• Plasma (litiumhepariini)

Aika tulokseen 4 minuuttia

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.

Tuote 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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