
D-Dimer

Påtænkt anvendelse 
LumiraDx D-Dimer Analyse er en in vitro-diagnostisk analyse til kvantitativ bestemmelse af 
D-Dimer i humane fuldblods- (kapillært fingerprik og natriumcitratbehandlede venøse) og 
natriumcitratbehandlede plasmaprøver. Analysen kan anvendes som en hjælp i vurderingen 
og diagnosen af patienter med mistanke om venøs thromboembolisme (VTE) som f.eks. 
dybtliggende venetrombose (DVT) og pulmonær embolisme (PE).

Beskrivelse af analysen
D-Dimer er et nedbrydningsprodukt af fibrin, der er til stede i blod efter en blodprop er 
nedbrudt af fibrinolyse. D-Dimer analyse er klinisk anvendelig, når der er mistanke om VTE og 
anvendes sammen med kliniske scoringssystemer og yderligere analysemetoder.

LumiraDx D-Dimer Test er en fluorescensimmunanalyseanordning til engangsbrug, der er 
designet til at bestemme koncentrationen af D-Dimer i humane fuldblods- og plasmaprøver.

Testresultatet er gennemsnittet af 3 D-Dimer analyser på det specialudviklede Testkort med 
flere kanaler.

Indbyggede Kvalitetskontroller 
LumiraDx Platform Instrument og Testkort er integreret med flere kontrol-tjek for at 
sikre, at Instrumentet og Analysen fungerer korrekt i hver analysekørsel. Disse kontrol-
tjek omfatter: 

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

• Testkortpositionering og udløb af Testkort

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

• D-Dimer Analyse med intern Kvalitetskontrol (Onboard Quality Control, OBC) 
analyse

• Tilstrækkelig prøvevolumen og hæmatokritbestemmelse på Testkortet til at sikre, 
at patienterne ligger inden for 25-55 % området og resultater kompenserer for 
blodets præstation

D-Dimer Kvalitetskontroller
D-Dimer Kvalitetskontroller findes på to niveauer og fås fra LumiraDx til fuldførelse af 
en Kvalitetskontrol-vurdering af Instrument og D-Dimer Testkort.

Specifikationer for D-Dimer Analyse

Præcision
Der blev udført en præcisionsundersøgelse i citratbehandlet 
veneplasma efter en protokol baseret på CLSI EP5-A3. Undersøgelsen 
blev udført med forskellige koncentrationsniveauer af D-Dimer, hver blev 
testet i 2 kørsler af 2 replikater om dagen, i tyve dage.

Præcisionen af fingerprik-kapillært, citratbehandlet veneblod 
og citratbehandlet plasma blev beregnet ved hjælp af den 
gennemsnitlige, parrede, replikate %CV fra hhv. 98, 90 og 95 
patientprøver med D-Dimer-koncentrationer mellem 55 - 3.335 μg/L 
FEU (0,055-3,335 mg/l FEU). Beregnet % CV for fingerprik kapillær, venøst 
fuldblod og plasma var henholdsvis 9,5 %, 9,0 % og 7,6 %.

D-Dimer 
koncentration 
(µg/l FEU)

D-Dimer 
koncentration 
(mg/l FEU)

Præcision 
inden for 
kørsel  
(% CV)

Præcision 
inden for 
dag  
(% CV)

Præcision 
mellem dage  
(% CV)

Samlet 
præcision  
(% CV)

n

291 0,291 9,8 11,1 0,0 11,1 80

552 0,552 9,4 9,4 2,5 9,7 80

1790 1,790 10,1 10,1 0,7 10,2 80

Til in vitro-diagnostik.

Metodesammenligning
Metodesammenligningen blev udført  
med plasmaprøver fra patienter  
(n = 327, område = 60 - 4515 μg/l FEU  
[Fibrinogen ækvivalente enheder]  
(0,060 - 4,515 mg/l FEU)). En sammenligning 
mellem 1767 D-Dimer målinger udført med 
LumiraDx D-Dimer Test og VIDAS Exclusion 
II D-Dimer analysen udviste følgende 
statistiske resultater: Hældning = 1,02, 
skæringspunkt = 21, r = 0,92.
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Viste resultater D-Dimer FEU (Fibrinogen ækvivalente enheder) µg/l eller mg/l

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

Driftstemperatur 15-30 °C (59-86 °F)

Måleområde 190 - 4000 μg/l FEU (0,190-4 mg/l FEU)
Hvert laboratorium bør undersøge, om de forventede 
værdier kan overføres til sin egen patientpopulation, og 
om nødvendigt fastlægge sine egne referenceintervaller.

Prøvetype Fuldblod (kapillært fingerprik og natriumcitratbehandlede 
venøse) og natriumcitratbehandlede plasmaprøver

Prøvestørrelse 15 µL

Tid til resultat Ca. 6 minutter
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