CRP Test

Advarsler og forholdsregler:
Alle komponentene i kitet kan avhendes som biologisk farlig avfall i samsvar med lokale retningslinjer. Se
sikkerhetsdatabladet for produktet for risiko- og sikkerhetssetninger og informasjon om avhending.
Sikkerhetsdatabladet for produktet er tilgjengelig på lumiradx.com. Bruk normale forholdsregler som gjelder for
håndtering av alle laboratoriereagenser. Forsvarlige laboratoriesikkerhetsteknikker skal alltid følges ved arbeid med
CRP-pasientprøver. Pasientprøver, brukte Testkort og brukte overføringspipetter kan potensielt være smittefarlige.
Forsvarlige håndterings- og kasseringsmetoder skal etableres av laboratoriet i samsvar med lokale forskrifter.
Reagenser som er innkapslet i Testkortet er til stede i ekstremt små mengder, og visse komponenter er av animalsk
opprinnelse, de er sertifisert som fri for smitte eller smittsomt materiale. Men dersom et reagens blir frilagt, bør det
behandles som potensielt smittefarlig.

Hurtigveiledningsinstruksjoner

LumiraDx CRP Test er en enhet for immunologiske analyser med fluorescens til engangsbruk
designet for å bestemme konsentrasjonen av CRP i humane fullblodsprøver (kapillærprøve direkte
fra finger eller litiumheparin venøst) og litiumheparin plasmaprøver. Målingen av CRP gir
informasjon for påvisning og evaluering av infeksjon, vevsskade, inflammasjonslidelser og tilhørende
sykdom.
Les bruksanvisningen for LumiraDx Platform og pakningsvedlegget til LumiraDx CRP Testkort nøye
før du bruker disse hurtigveiledningsinstruksjonene eller utfører en analyse. Dette er ikke et
fullstendig pakningsvedlegg.
Bruk LumiraDx Platform ved romtemperatur mellom 15 °C og 30 °C (59 °F og 86 °F) og 10–90 %
relativ fuktighet. Nedkjølte prøver må oppnå romtemperatur og blandes godt før analysering.

Kontroller utløpsdatoen på testkortenes ytre eske og på hver enkelt testkortforpakning før bruk. Ikke bruk
noen analysekomponenter etter utløpsdatoen. Se pakningsvedlegget til LumiraDx CRP Testkort for
prøvetaking, advarsel og forholdsregler, og begrensninger.
Rengjøring og desinfisering:
Det anbefales å desinfisere Instrument etter hver pasientprøve eller hvis det er mistanke om kontaminering.
For mye væske kan skade Instrument. Det er viktig for beskyttelsen av Instrument at eksponering for
overflødig fuktighet forhindres. Alle desinfeksjonskluter og/eller -servietter skal bare være litt fuktige.
Overflødig væske fjernes manuelt fra kluten før bruk. Alkoholservietter alene er ikke tilstrekkelig til å
desinfisere Instrument for blodbaserte prøver grunnet potensialet for tilstedeværelse av blodbårne
patogener. Se den tekniske bulletinen Platform-desinfeksjonsprosedyre på www.lumiradx.com for mer
informasjon eller for den fullstendige prosedyren for rengjøring og desinfeksjon.
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1. Angi pasientopplysninger

2. Ta Testkortet ut av posen

3. Sett inn Testkort

Velg Pasientanalyse fra startskjermbildet til Instrument og
legg inn pasientopplysninger med tastaturet eller
Barcode Scanner. Se avsnitt 10 i bruksanvisningen for
Platform for instruksjoner om bruk av Barcode Scanner.

Ta Testkortet ut av posen og hold det ved å ta bare på den
blå delen. Ikke bøy Testkortet eller berør noe annet enn
den blå delen.

Når du blir bedt om det, åpner du luken til Instrument og
setter forsiktig Testkortet så langt inn det går. Den tykke svarte
justeringslinjen på Testkort skal være til venstre og innrettes
med den svarte linjen på Instrument. Ikke påfør prøven før du
blir bedt om det. Installer lotkalibreringsfilen hvis du bruker en
ny lot med Testkort for første gang. Se avsnitt 2.8 i
bruksanvisningen for Platform.
Fortsetter >
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4. Velg prøvetype

5. Frembring en hengende bloddråpe

6. Påfør prøven

Velg riktig prøvetype og bekreft analysetypen.

Når Instrument gir en melding om å påføre prøven, bruker du en
lansett som gir høyt blodstrømsvolum på fingeren for å opprette
en hengende bloddråpe hvis du bruker en kapillærprøve.

Påfør én hel dråpe blod på Testkortets prøvepåføringsområde
direkte fra den hengende bloddråpen.
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7. Alternativ overføring

8. Lukk luken

9. Viste resultater

Alternativt kan en 20 µL overføringspipette med litiumheparin
brukes. Se pakningsvedlegget til CRP Testkort for andre prøvetyper.

Lukk luken når du blir bedt om det, for å fortsette analysen.

Resultater vises 4 minutter etter at prøven er påført. Trykk på
Fullfør for å fullføre analyseringen eller trykk på Kommentar for
å legge inn en kommentar eller for å avvise analysen. Følg
deretter meldingene for å gå tilbake til startskjermbildet.

Kvalitetskontroller

Eksempel på feilmelding:
Hvis den innebygde kontrollen
(OBC) ikke bestås, vises en
feilmelding, og intet
analyseresultat vil returneres. Følg
instruksjonene på skjermen for å
kassere Testkortet og starte en ny
analyse. Kontakt kundeservice
hvis problemet vedvarer.

TOLKNING AV RESULTATER
Ugyldige resultater:
Hvis det oppstår et problem, vises en melding på
berøringsskjermen på Instrument. Varselmeldinger
inneholder nyttig informasjon og er fremhevet med et
oransje felt. Feilmeldinger inkluderer også et
-symbol.
Alle meldinger inneholder en beskrivelse av statusen eller
feilen på Instrument samt en instruksjon. Feilmeldinger
inneholder en identifikasjonskode som kan brukes til
videre feilsøkingformål.

For å fullføre Kvalitetskontrollvurdering av LumiraDx Instrument og CRP Testkort må du bruke LumiraDx Multi
Kvalitetskontroller, som er tilgjengelig separat. Hvis LumiraDx Multi Kvalitetskontroller ikke gir de forventede
resultatene, skal du ikke rapportere pasientresultater. Test på nytt med et nytt Testkort – hvis problemer vedvarer,
kontakter du LumiraDx kundeservice.
Kundeservice

Opplysninger om produsenten

Hvis LumiraDx CRP Test eller LumiraDx Instrument ikke oppfører
seg som forventet, kontakter du LumiraDx kundeservice via
lumiradx.com eller post@lumiradx.com
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