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Oppbevaring av testkassett
Avkjølt: 2–8 °C (36–46 °F) 

Quo-Test A1C-testkassetter i pose er kun stabile frem til utløpsdatoen 
når de oppbevares avkjølt. Utløpsdatoen er den siste dagen i 
måneden som er angitt på posen og settesken.

Oppbevaring i romtemperatur: 15–25 °C (59–77 °F)
Quo-Test A1C-testkassetter med pose kan oppbevares i 
romtemperatur i inntil 30 dager frem til utløpsdatoen som er angitt på 
posen eller esken. Noter datoen på posen eller settesken når du tar 
testkassetten ut av kjøleskapet. Unngå eksponering for direkte sollys.

Klargjøring av testkassett 
og integritetskontroll
 La uåpnede poser tilpasses analysatorens omgivelsestemperatur 
i minst 40 minutter, selv om de tidligere har blitt oppbevart i 
romtemperatur. Ikke bruk varmeapparater til å varme opp kassettene. 

 Når du åpner posen, må du kontrollere fargen på silikagelen mot 
fargekartet på innsiden av omslaget på denne bruksanvisningen 
og forklaringene nedenfor. Hvis silikagelen er helt grønn, som vist i 
figur 4, kan du ikke bruke kassetten. Kontakt nærmeste distributør, 
ring kundeservice på +44 (0)1932 220124 eller send en e-postmelding 
til support@quotientdiagnostics.co.uk

Når du har åpnet posen, må kassetten brukes i løpet av fem minutter.

Se figur 1–4 på innsiden av omslaget

Figur 1

Silikagelen i posen er oransje. 

Kassetten kan brukes.

Figur 2

Silikagelen i posen er delvis grønn. 

Kassetten kan brukes.

Figur 3

Silikagelen i posen er overveiende grønn. 

Kassetten kan brukes.

Figur 4

Silikagelen i posen er helt grønn. 

Kassetten kan ikke brukes.

Beregnet bruk
Quo-Test A1C-testen er beregnet for in vitro kvantitativ bestemmelse 
av glykosylert hemoglobin (HbA1c) i helblod hentet fra fingerstikk eller 
fra venøse blodprøver samlet i EDTA-rør.

 Quo-Test A1C-testen er indisert i håndteringen og behandlingen av 
diabetes mellitus og for overvåking av langvarig glykemisk kontroll hos 
pasienter som er diagnostisert med diabetes.  
Quo-Test-analysatoren og A1C-testen er utviklet kun til profesjonell 
bruk.

Sammendrag og forklaring av testen
Røde blodceller (erytrocytter) hos mennesker er fritt permeable for 
glukose som finnes i blodets omgivende væske (plasma).

 I løpet av levetiden til erytrocyttene (vanligvis opptil 120 dager) 
vil eksponering for blodglukose resultere i binding av glukose til 
hemoglobin A-molekylet som finnes i erytrocytter. Dette kalles 
glykosylert hemoglobin(1). 

 Kronisk forhøyet blodgklukose vil resultere i vevsskade(2).

 Godt kontrollert blodglukose, i form av lavere HbA1c-verdier, har vist 
seg å resultere i forsinket utbrudd og langsommere progresjon av 
disse komplikasjonene(2,3).

Prinsippet for testen
Quo-Test A1C-testkassetten inneholder alle reagensene som kreves 
for bestemmelsen av glykosylert hemoglobin i helblod.

Quo-Test A1C-testen kombinerer den kjemiske bindingen av 
borsyre til glykosylert hemoglobin med med quenching-effekten 
som dette forårsaker på en fluorescerende markør som er bundet til 
borsyremolekylet.

Prøven samles opp ved hjelp av blodsamleren som deretter plasseres 
i Quo-Test A1C-testkassetten.

Testkassetten plasseres deretter i Quo-Test-analysatoren før døren 
lukkes.

Analysatoren skyver automatisk en blandekule med fluorescerende 
borsyrekonjugat inn i bufferen i kassetten og rekonstituerer den.

Analysatoren skyver deretter prøven i blodsamleren inn i bufferen og 
blander den for å frigi hemoglobinet fra erytrocyttene.

Den totale hemoglobinkonsentrasjonen bestemmes ut fra den 
innledende reduksjonen i det fluorescerende signalet.

Det fluorescerende borsyrekonjugatet bindes til det glykolyserte 
hemoglobinet, som måles ved å overvåke en reduksjon i fluorescensen 
i virkestoffet. 

Forholdet mellom glykolysert hemoglobin og totalt hemoglobin 
fastsettes, og resultatet presenteres i opptil to brukervalgte måleenheter: 
% DCCT, mmol/mol IFCC, % JDS, eAG mg/dl eller eAG mmol/l.

Lineære forhold er opprettet mellom disse rapporteringsbare 
måleenhetene(4,5).

mmol/mol IFCC = (% DCCT – 2,15) x 10,929
% JDS = (0,09274 x mmol/mol IFCC) + 1,724
eAG mg/dl = (28,7 x % DCCT) - 46,7
eAG mmol/l = (1,59 x % DCCT) - 2,59

Anslåtte gjennomsnittlige glukoseverdier (eAG) er basert på en 
korrelasjonsstudie der % DCCT kobles til pasientens gjennomsnittlige 
glukosekonsentrasjon, som resulterer i en publisert formel som gjør 
det mulig å utlede eAG(5).

Innholdet i kassettpakningen
 15 Quo-Test A1C-testkassetter pakket enkeltvis i folieposer med en 
indikerende silikagelpose.

Minimum 15 Quo-Test-blodsamlere.

 1 kalibreringsstrekkode (på fliken på innsiden av esken, angitt med 
symbolet CAL ). 

1 bruksanvisning.

 
Nødvendig tilbehør (følger ikke med)
Quo-Test-analysator 
Quo-Test A1C-kontrollsett  
 Standard blodsamlingsutstyr

Virkestoffer
Fluorescerende borsyrekonjugat  
Plastampulle med ammoniumkloridbuffer, løsemiddel og 
konserveringsmiddel
 Blodsamler behandlet med EDTA og tensid.

Kalibrering av Quo-Test A1C-testen
 Quo-Test A1C-systemet er sertifisert av NGSP og IFCC(6).

 Quo-Test-analysatoren og A1C-testkassettene er kalibrert ved hjelp av 
prøver fra ERL via NGSP-nettverket.

 Resultater som oppnås ved hjelp av Quo-Test A1C-systemet, er 
sporbare etter IFCC-referansemetoden(7).
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Begrensninger ved bruk
 For hemoglobinkonsentrasjoner utenfor området 6,5 g/dL til 20,4 g/dL 
(4,0 mmol/l til 12,7 mmol/l) eller for HbA1c-verdier utenfor området 
4,0 % til 15,0 % DCCT (20 mmol/mol til 140 mmol/mol IFCC), blir det 
ikke rapportert et resultat, og en feilmelding vises. Se bruksanvisningen 
for Quo-Test-analysatorsystemet hvis du vil ha mer informasjon.

Det kan hende at eAG-verdiene avviker betraktelig fra en pasients 
glukosekonsentrasjon hvis dette kontrolleres samtidig.

 I likhet med alle HbA1c-analyser er de oppnådde resultatene 
avhengig av pasientens kliniske historie og av at de røde blodcellene 
har en typisk levetid. 

Advarsler og forholdsregler
Kun for in-vitro-diagnostisering.

Ikke bruk testkassetten etter utløpsdatoen, eller hvis den ikke har vært 
oppbevart i henhold til anbefalingene.

 Ikke bruk testkassetten hvis folieposen, testkassetten eller 
silikagelposen er skadet, eller hvis silikagelen i posen er helt grønn. 

Testkassetten inneholder natriumazid som konserveringsmiddel. 
Konsentrasjonen er <0,1 %, som er under nivået som anses å være 
skadelig ved normal bruk. Ved lekkasje må du unngå kontakt med 
øynene og huden. Ved kontakt må du vaske med rikelige mengder 
vann.

Ikke gjenbruk noen deler av testkassetten.

 Bruk hansker – brukte testkassetter, blodprøveutstyr, pasientprøver 
og kontroller er potensielt infeksiøse. Brukte testkassetter skal 
umiddelbart kastes som klinisk avfall i henhold til lokale/nasjonale 
lover og forskrifter.

Bruk Quo-Test-analysatorsystemet i henhold til bruksanvisningen.

Klargjøring og innsamling av blodprøver
Blodprøve fra fingerstikk
Pasientens finger må være varm, tørr og ren.
Bruk en éngangslansett (følger ikke med) til å stikke fingeren.

 Vent til det dannes en bloddråpe på størrelse med blodsamleren før 
du samler opp blodet.

 Fyll blodsamleren – unngå luftbobler og overskuddsblod på utsiden av 
tuppen på blodsamleren. Ikke tørk bort overskuddsblod fra samleren.

 Plasser blodsamleren i testkassetten og sett testkassetten i Quo-Test-
analysatoren i løpet av ett minutt.

Bruk Quo-Test-analysatorsystemet i henhold til bruksanvisningen.

Venøs blodprøve
 Venøse blodprøver må samles opp i EDTA-rør.

 Venøse blodprøver kan oppbevares avkjølt ved 2–8 °C (36–46 °F) i 
inntil 10 dager før bruk, og kan brukes uten å bli romtemperert.

 Bland blodprøven grundig ved å vende røret 8 til 10 ganger før du 
samler opp blodet.

 Plasser en dråpe med blod, cirka 10 µl til 20 µl, på en ikke-absorberende 
overflate som ikke er av metall, for eksempel Parafilm® M(9). Ikke prøv å 
samle opp blodet direkte fra røret.

Fyll blodsamleren – unngå luftbobler og overskuddsblod på utsiden av 
tuppen på blodsamleren. Ikke tørk bort overskuddsblod fra samleren.

 Plasser blodsamleren i testkassetten og sett testkassetten i Quo-Test-
analysatoren i løpet av ett minutt.

 Bruk Quo-Test-analysatorsystemet i henhold til bruksanvisningen.

Forventede verdier
Når du skal tolke testresultatene, må du ta nøye hensyn til pasientens 
alder, etnisitet, medisinske bakgrunn, kliniske undersøkelser og andre 
laboratorieresultater – se begrensninger ved bruk.

 Brukerne må følge nasjonale retningslinjer angående 
pasientreferanseområder – et eksempel følger her(8):

 ADA anbefaler et HbA1c-område på 4,0 % til 5,7 % DCCT (20 mmol/mol 
til 39 mmol/mol IFCC) for ikke-diabetiske pasienter.

 Pasienter med verdier i området 5,7 % til 6,0 % DCCT (39 mmol/mol til 
42 mmol/mol IFCC) anses å ha risiko for å utvikle diabetes, og pasienter 
med verdier i området 6,0 % til 6,5 % DCCT (42 mmol/mol til 48 mmol/
mol IFCC) anses å ha høy risiko for å utvikle diabetes.

 ADA anbefaler et mål på <7 % DCCT (<53 mmol/mol IFCC) for 
effektiv håndtering av diabetes og for å minimere risikoen for 
langvarige komplikasjoner.

Kvalitetskontroll
Quo-Test A1C-kontrollsettet må brukes med Quo-Test A1C-
testkassettene for å sikre at systemet fungerer korrekt.

Kun Quo-Test A1C-kontroller skal benyttes ved Quo-Test A1C-testing.

Les bruksanvisningen som følger med hvert av kontrollsettene, for å 
sikre at riktig prosedyre følges. 

Kvalitetskontroll skal utføres i følgende tilfeller:
•   for hvert nye parti av testkassetter
•   for hver nye forsendelse av testkassetter
•    hver gang det er grunn til å tro at resultatet kan være ukorrekt, 

at testkassettene ikke har vært oppbevart på riktig måte eller at 
brukeren ikke er kjent med testprosedyren, eller ved mistanke om 
at brukeren ikke har utført testen på riktig måte.

Bruk Quo-Test A1C-kontrollsettet i henhold til kvalitetsstandardene 
som er angitt av din lokale organisasjon eller ditt lokale laboratorium.

 Hvis Quo-Test A1C-kontrollene ikke gir resultater som er innenfor 
området som er angitt i kontrollsettets bruksanvisning, må du kontakte 
nærmeste distributør eller ringe kundeservice på  
+44 (0)1932 220124 eller sende en e-postmelding til  
support@quotientdiagnostics.co.uk

Ytelsesegenskaper
Metodesammenligning
Quo-Test A1C-resultater ble ved to separate anledninger 
sammenlignet med to kommersielt tilgjengelige analyser. 
Sammenligning med et POC-system ga en lineær regresjon på  
r = 0,971 (y = 0,911 + 0,688, n = 50) og r = 0,98 (y = 0,925 + 0,505, 
n = 48). Sammenligning med et HPLC-laboratoriesystem ga en 
lineær regresjon på r = 0,984 (y = 0,912 + 0,434, n = 50) og r = 0,989 
(y = 0,977 + 0,08, n = 48).

Nøyaktighet
Blodprøver med høye (9,9 %) og lave (5,3 %) A1C-verdier ble 
dobbeltestet hver morgen og ettermiddag i 20 dager på én enkelt 
Quo-Test-analysator. Den totale unøyaktigheten for hvert nivå var  
<3 % CV.

Linearitet og testområde
Samleprøver med høye og lave verdier ble brukt til å opprette elleve 
linearitetsstandarder, og disse ble testet i Quo-Test A1C-testen for 
å fastslå linearitetsområdet. Quo-Test A1C-testen har et lineært 
arbeidsområde på 4–15 % DCCT (20–140 mmol/mol IFCC). Hvis et 
resultat er utenfor dette området, viser analysatoren en feilmelding. 
Se bruksanvisningen for Quo-Test-analysatorsystemet hvis du vil ha 
mer informasjon.
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Forstyrrende stoffer
Ingen virkning ble funnet av bilirubin (20 mg/dl), kolesterol  
(500 mg/dl), kreatinin (30 mg/dl), triglyserider (1500 mg/dl), urinsyre 
(20 mg/dl), acetaminofen (20 mg/dl), askorbinsyre (3 mg/dl), dopamin 
(13 mg/dl), ibuprofen (40 mg/dl), salicylat (50 mg/dl), tetracyklin  
(4 mg/dl), tolazamid (100 mg/dl) eller tolbutamid (100 mg/dl).

Hemoglobinvarianter
Quo-Test A1C-testen viste seg upåvirket av labil glykolysert 
hemoglobin og følgende hemoglobinvarianter: Hb AS, Hb AC, 
Hb AD, Hb AE, Hb AJ, Hb SS, Hb CC, Hb SC og forhøyet fetalt 
hemoglobin (opptil 6 %). 

Det er mulig at andre stoffer og/eller faktorer som ikke er angitt 
ovenfor, kan føre til forstyrrelser og gi feilaktige resultater.

Ordliste
 EDTA Etylendiamintetraeddiksyre
 ADA American Diabetes Association
 DCCT Diabetes Control and Complications Trial
 NGSP National Glycohemoglobin Standardization Program
IFCC International Federation of Clinical Chemistry
 IFU Instructions For Use (bruksanvisning)
 eAG  Estimated Average Glucose (anslått gjennomsnittlig 

glukose)
 POC Point Of Care
 HPLC High Pressure Liquid Chromatography (væskekromatografi)

Slik kjører du en Quo-Test A1C-test
Se bilde 1–9 på innsiden av baksideomslaget.

Trinn 1
Kontroller at analysatoren er klar til testing. Se bruksanvisningen for 
Quo-Test-analysatorsystemet hvis du vil ha mer informasjon.

Trinn 2
Før du bruker et nytt parti med testkassetter, må du skanne 
kalibreringsstrekkoden som er trykt på fliken på innsiden av esken, 
som angitt av symbolet       .

Plasser strekkodeskanneren over kalibreringsstrekkoden og trykk på 
strekkodeskannerknappen til du hører en pipelyd. Analysatoren vil bekrefte 
at dataene er godkjent, og partinummeret og utløpsdatoen vises.

Trinn 3
Ta en posepakket kassett ut av esken og plasser den ved siden av 
analysatoren. La kassetten tilpasses analysatorens omgivelsestemperatur 
i minst 40 minutter, selv om den tidligere er oppbevart i romtemperatur.

Når du er klar til å utføre analysen, åpner du posen forsiktig og tar ut 
testkassetten og silikagelposen. Kontroller indikatorfargen på silikagelen (se 
fargekartet på innsiden av omslaget).

Ikke berør den nederste delen av kassetten, der væsken befinner seg. 

Ikke bruk kassetten hvis det er kondens.

Når du har åpnet posen, må kassetten brukes i løpet av fem minutter.

Trinn 4
Ved blodprøver fra fingerstikk må pasientens finger må være varm, 
tørr og ren. Bruk en éngangslansett (følger ikke med) på pasientens 
finger for å få en bloddråpe på omtrent samme størrelse som 
blodsamleren.

For venøse blodprøver som tidligere er samlet opp i EDTA-rør, 
må du sørge for at prøven er grundig blandet, og bruke standard 
blodprøveutstyr til å plassere en dråpe med blod, omtrent 10–20 µl, 
på en ikke-absorberende overflate som ikke er laget av metall, for 
eksempel Parafilm® M(9). Ikke prøv å samle opp blodet direkte fra 
røret.

Trinn 5
Berør bloddråpens overflate lett med den spisse tuppen på 
blodsamleren, som vist på bildet. Blodet tas opp av blodsamleren. 
Blodet må fylle sporet fullstendig.

Merk: Unngå luftbobler og overskuddsblod på utsiden av 
blodsamlertuppen. Ikke tørk bort overskuddsblod fra samleren.

CAL

Trinn 6
Plasser blodsamleren i det ledige rommet øverst på testkassetten, 
og kontroller at toppen av blodsamleren er plan med toppen av 
testkassetten. Ikke skyv blodsamleren inn i testkassetten. Dette 
kan føre til at du får en feilmelding i stedet for et resultat. Se 
bruksanvisningen for Quo-Test-analysatorsystemet hvis du vil ha mer 
informasjon.

Trinn 7
Når testkassetten er klargjort, åpner du døren på analysatoren og 
plasserer testkassetten i testkammeret. Sørg for at testkassetten sitter 
godt på plass.

Testkassetten må settes inn i analysatoren i løpet av ett minutt etter at 
du har tatt blodprøven.

Trinn 8
Dra det røde lokket mot fronten av analysatoren og lukk døren. Testen 
starter automatisk. Du vil bli bedt om å skanne bruker- og pasient-ID-
en hvis disse funksjonene er aktivert.

Merk: Hvis analysatoren viser "Skann lot ****** datakort", må du 
skanne kalibreringsstrekkoden (se trinn 2).

Trinn 9
Når testen er ferdig, vises resultatet på skjermen. Åpne døren og 
skyv den røde døren mot den bakre delen av analysatoren. Fjern 
testkassetten og kast den sammen med annet klinisk avfall. Når du 
lukker analysatordøren, vises startskjermbildet på displayet igjen, og 
analysatoren er nå klar for en ny blodprøve. 

Merk: Se bruksanvisningen for Quo-Test-analysatoren hvis du ønsker 
informasjon om hvordan du finner tidligere resultater som er lagret i 
minnet.
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