
Kvalitetskontroll - HbA1c kontrollsett 
Det er viktig å kjøre kvalitetskontroller for å forsikre at instrumentet og kassetter fungerer som det 
skal. Det anbefales at det kjøres kontroller en gang om uken og når nytt lot nr. tas i bruk.  
 
Alle kontrollresultater må ligge innenfor det akseptable område før det kan rapporteres 
pasientprøver. Hvis kontroll resultatene ligger utenfor område må det utføres feilsøking og feilen må 
rettes før det kjøres pasient analyser.  
 
Siemens DCA HbA1c kontrollsett  
 
Kontrollsettet inneholder både kontroller for normal og unormalt nivå. Etter oppløsning er innholdet 
i flasken stabil i 3 måneder når den er oppbevart i kjøleskap. Skriv blandingsdatoen på esken for å ha 
kontroll på utløpsdatoen. 

 
Settet inneholder:  
2 stk. normal nivå kontroll  
(0,25 ml etter oppløs.) 
2 stk. unormal nivå kontroll  
(0,25 ml etter oppløs.) 
1 stk. oppløsningsvæske (2,0 ml) 
4 stk. dråpetellerkork 
1 stk. kontrollkort for normal og unormal nivå 
(dobbeltsidig) 
 
 
 
 
 

Oppbevares i kjøleskapet (2-8 ◦C).  
 
Klargjør kontrollen:  

- Ta den aktuelle flasken med kontroll ut av kjøleskapet like før oppløsning. 
- Bank bunnen av kontrollflasken forsiktig mot benken for å samle så mye materiale som mulig 
- i bunnen av flasken.  
- Fjern korken fra flasken. 
- Tilsett 6 dråper av oppløsningsvæsken i kontrollen flasken (PS: ikke bruk den første dråpen for å sikre 

et konstant dråpevolum etter dette)  
- Sett korken på igjen (ikke dråpetelleren og snurr flasken med kontroll slik at all pulver løses opp (Ikke 

rist!!!).   
- La glasset stå ved romtemperatur i 15 minutter. 
- Etter 15 minutter dekkes alle flater i flasken med kontroll ved å rotere og snu på flasken. Fortsett å 
- blande til løsningen er homogen og materiale er oppløst. 
- Fjern og kast korken. Sett på dråpetellerkorken. 

 
Klargjør HbA1c kassetten: 

Bruk DCA HbA1c kontroll for normalt og unormalt nivå på samme måte som en pasientprøve og 
tilsett i kapilærrøren som medfølger HbA1c kassetten for å kjøre testen.  
 
Kjør kontrollen:  

Kjør kontrollkoret som medfulgte i kontroll-kitet. PS:den ene siden av kortet skal brukes til en normal 
kontroll og den andre til en abnormal kontroll.  
 
 


