
D-Dimer

Tiltenkt bruk 
LumiraDx D-Dimer Test er en in vitro-diagnostisk analyse for kvantitativ bestemmelse 
av D-Dimer i humant fullblod (kapillærprøver og veneprøver tilsatt natriumsitrat) og 
plasmaprøver tilsatt natriumsitrat. Analysen kan brukes som et hjelpemiddel i vurdering og 
diagnose av pasienter med mistenkt venøs tromboembolisme (VTE) som dyp venetrombose 
(DVT) og lungeemboli (PE).

Analysebeskrivelse
D-Dimer er et nedbrytningsprodukt av fibrin, som finnes i blodet etter at en blodpropp er 
nedbrutt ved fibrinolyse. D-Dimer analyse kan brukes klinisk når det er mistanke om VTE, og 
brukes sammen med kliniske scoringssystemer og ytterligere analysemetoder.

LumiraDx D-Dimer Test er en immunologisk analyse med fluorescens for bruk på LumiraDx 
Platform. Den kvantitative analysen måler D-Dimer i humant fullblod (inkludert direkte 
fingerstikk) og plasmaprøver.

Analyseresultatet er gjennomsnittet av 3 simultane D-Dimer-analyser på vårt unike flerkanals 
Testkort.

Innebygde Kvalitetskontroller 
LumiraDx Platform Instrument og Testkortene er integrert med flere kontroller for 
å sikre at Instrument og analysen fungerer riktig for hver eneste analyse. Disse 
kontrollene inkluderer: 

• Elektrisk komponentdrift, varmeapparat, batterinivåstatus, mekaniske aktuatorer 
og sensorer og ytelse av optisk system

• Plassering av Testkort og Testkortets utløpsdato

• Overvåkning av ytelsen til Testkortet og kontrollene under analysen

• D-Dimer Test inneholder en innebygd Kvalitetskontrollanalyse (OBC-analyse)

• Tilstrekkelig prøvevolum og hematokritbestemmelse på Testkortet for å sikre at 
pasienter er innenfor 22–55 %-området og resultater kompenseres for blodets 
ytelse

D-Dimer Kvalitetskontroller
D-Dimer Kvalitetskontroller fås i to nivåer og er tilgjengelig fra LumiraDx for å fullføre 
vurdering av Kvalitetskontroll av Instrument og D-Dimer Testkortene.

Spesifikasjoner for D-Dimer Test

Presisjon 
Det ble utført en 
presisjonsstudie ved bruk av 
sitrerte venøse plasmaprøver. 
Protokollen var basert på CLSI 
EP5-A3.1 Studien ble utført på 
3 nivåer av D-Dimer, hvert nivå 
ble analysert over to analyser 
av 2 replikater per dag i tjue 
dager.

 
Presisjonen til kapillærblod fra fingerstikk, 
veneblod tilsatt natriumsitrat og plasma 
tilsatt natriumsitrat ble beregnet ut fra 
gjennomsnittlig paret replikat % CV  fra 
henholdsvis 98, 90 og 95 pasientprøver 
med D-Dimer-konsentrasjoner mellom 
55–3335 μg/l. Beregnet % CV for 
kapillærblod fra fingerstikk, venøst 
fullblod og plasma var henholdsvis 9,5 %, 
9,0 % og 7,6 %.

D-Dimer 
konsentrasjon 
(µg/l FEU)

Presisjon 
innen serie  
(% CV)

Presisjon 
innen dag  
(% CV)

Presisjon 
mellom dager  
(% CV)

Total 
presisjon  
(% CV)

n

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

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

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

Til in vitro-diagnostisk bruk.

Metodesammenligning
Metodesammenligningen ble 
utført ved bruk av plasmaprøver fra 
pasienter (n = 327, område = 60–
4515 µg/l FEU [fibrinogen-ekvivalente 
enheter]). En sammenligning av 1767 
D-Dimer-målinger med LumiraDx 
D-Dimer Test med VIDAS® D-Dimer 
Exclusion™ II-analysen ga følgende 
statistikk: Slope = 1,02; Intercept = 21; 
r = 0,92.



Spesifikasjoner 

lumiradx.com

1. Besøk www.CLSI.org for informasjon

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

Opphavsretten til dette spesifikasjonsbladet og innholdet innehas av LumiraDx Group 
Limited © 2020. 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 fra oss er det ikke tillatt å distribuere 
innholdet eller utnytte det kommersielt. Du kan heller ikke 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.

Ikke alle produkter er tilgjengelig i alle land og regioner. Kontroller tilgjengeligheten i 
bestemte markeder med din lokale LumiraDx salgsrepresentant eller distributør. For tiden 
ikke tilgjengelig i USA. 
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Viste resultater D-Dimer FEU (fibrinogen-ekvivalente enheter) µg/l

Oppbevaringstemperatur 2–30 °C (36–86 °F)

Driftstemperatur 15–30 °C (59–86 °F)

Måleområde 190–4000 µg/l FEU
Det enkelte laboratorium bør undersøke overførbarheten 
av de forventede verdiene til sin egen pasientpopulasjon 
og om nødvendig bestemme sine egne referanseområder.

Prøvetype Fullblodsprøver (kapillære fingerprøver og veneprøver 
tilsatt natriumsitrat) og plasmaprøver tilsatt natriumsitrat

Prøvevolum 15 µl

Tid til resultat Cirka 6 minutter
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