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REF CDM-402 Svenska 
 

 

Ett snabbtest för kvalitativ detektion av D-dimer i helblod eller plasma. 

Endast för professionell in vitro-diagnostik. 

AVSEDD ANVÄNDNING 

D-dimer snabbkassett (Helblod/Plasma) är en immunokromatografisk snabbtest för kvalitativ detektion av D-dimer i 

humant helblod eller plasma. Detta test är tänkt som hjälpmedel vid diagnostisering av disseminerad intravaskulär 

koagulation (DIC), djup ventrombos (DVT) och lungemboli (PE). 

SAMMANFATTNING 

D-dimer (eller D dimer) är en fibrinnedbrytningsprodukt (eller FDP), ett litet proteinfragment som finns i blodet efter att 

en blodpropp brutits ned av fibrinolys.  Namnet syftar till faktumet att den innehåller två tvärbundna D-fragment av 

fibrin protein.1.2 D-dimer koncentrationen kan bestämmas genom ett blodprov och används som hjälp vid diagnostisering 

av trombos. Sedan introduktionen på 1990-talet, har det blivit ett viktigt test att ta på patienter som misstänks för 

trombotiska störningar. Medan ett negativt resultat i praktiken utesluter trombos, kan ett positivt resultat indikera 

trombos men utesluter inte andra potentiella orsaker. Dess huvudsakliga användning är därför att utesluta 

tromboemboliska sjukdomar där sannolikheten är låg. D-dimer test används dessutom vid diagnostisering av störningen 

disseminerad intravaskulär koagulation.3.4 

D-dimer snabbkassettest (Helblod/Plasma) är ett enkelt test som använder en kombination av anti-D-dimer 

antikroppsbelagda partiklar och infångningsreagens för att kvalitativt detektera D-dimer i helblod eller plasma. Lägsta 

detekteringsnivå är 500ng/mL. 

PRINCIP 

D-dimer snabbtestkassett (Helblod/Plasma) är en kvalitativ, membranbaserat immunoanalys för detektering av D-dimer i 

helblod eller plasma. Membranet är förbehandlat med specifika infångningsantikroppar i kittets testlinjeområde. Under 

testning, reagerar helblod- eller plasmaprovet med partiklar som belagts med specifika antikroppar. Blandningen 

migrerar kromatografiskt uppåt över membranet genom kapillärverkan och reagerar med specifika 

infångningsantikroppar på membranet och bildar en färgad linje. Förekomsten av denna färgade linje i det specifika 

testlinjeområdet indikerar ett positivt resultat, medan dess frånvaro indikerar ett negativt resultat. Som procedurkontroll 

visas alltid ett färgat streck i kontrollområdet för att visa att korrekt mängd prov har tillsatts och att lämplig 

membranvätning har uppstått. 

REAGENSER 

Testet innehåller anti-D-dimer antikroppskonjugerade kolloidala guldpartiklar och infångningsantikroppar belagda på 

membran. 

FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER 

 Endast för professionell in vitro diagnostik. Använd inte efter utgångsdatum. 

 Ät, drick eller rök inte i området där prover eller kit hanteras. 

 Använd inte om påsen är skadad. 

 Hantera alla prover som om de innehöll smittämnen. Följ försiktighetsåtgärder för mikrobiologiska risker inom alla 

rutiner och standardriktlinjer för korrekt hantering av prover. 

 Använd skyddskläder som laboratorierock, engångshandskar och skyddsglasögon när prover testas. 

 Det använda testet ska kasseras enligt lokala bestämmelser. 

 Fukt och höga temperaturer kan påverka resultat. 

FÖRVARING OCH HÅLLBARHET 

Förvaras i den förseglade påsen vid rumstemperatur eller i kylskåp (2–30 °C). Testet är hållbart fram till utgångsdatumet 

som är tryckt på den förseglade påsen. Testet måste förvaras i den förseglade påsen fram till användning. FÅR INTE 

FRYSAS. Använd inte efter utgångsdatum. 

PROVSAMLING OCH FÖRBEREDELSE 

 D-dimer snabbtestkassett (Helblod/Plasma) kan användas med helblod (genom venipunktur eller fingerstick) eller 

plasma. 

 Att samla helblodprover från fingertoppen (fingerstick): 

 Tvätta patientens hand med tvål och varmt vatten eller rengör med en alkoholpinne. Låt torka. 

 Massera handen utan att röra vid punkteringsplatsen genom att massera uppåt mot fingertoppen på lång- eller 

ringfingret. 

 Punktera huden med en steril lansett. Torka bort det första blodet. 

 Tryck försiktigt fingrets sidor för att bilda en rundad bloddroppe över punkteringsplatsen. 

 Placera helblodsprovet från fingertoppen till testet med hjälp av ett kapillärrör. 

 Låt kapillärrörets ände komma i kontakt med blodet tills det fylls med ca. 25L. Undvik luftbubblor. 

 Placera droppipetten på kapillärrörets övre ände, kläm pipetten för att överföra helblodet i testkassettens 

testområde. 

 Att samla helblod genom venös provtagning: 

 Samla in blodet från venpunktion med antikoagulantiatrör (EDTA, Heparin, Citrat och Oxalat); använd detta 

direkt för testet. 

 Separera plasman från blodet så snart som möjligt för att undvika hemolys. Använd endast icke-hemolyserade prov. 

 Testning bör utföras omedelbart efter provtagning. Låt inte proverna stå i rumstemperatur under längre perioder. 

Plasmaprover kan lagras vid 2-8 °C i ungefär en halv dag; för långvarig förvaring bör proverna hållas under-20 °C. 

Helblod som samlats in genom venpunktion bör förvaras vid 2-8 °C om testet ska köras inom en halv dag efter 

insamling. Frys inte helblodsproverna. Helblod som samlats med fingerstick bör testas omedelbart. 

 Låter proverna återgå till rumstemperatur före provning. Frysta exemplar måste vara fullständigt upptinade och 

blandas väl innan man utför testet. Proverna ska inte frysas och tinas upprepade gånger. 

 Om proverna ska skickas, bör de packas i enlighet med lokala bestämmelser angående transport av kolla benämning. 

 EDTA K2, natriumheparin, natriumcitrat och kaliumoxalat kan användas som antikoagulantia vid insamling av prover. 

MATERIAL 

Medföljande material 

 Testkassetter  Droppipetter  Buffert  Bipacksedel 

Material som behövs men som inte medföljer 

 Provtagningsbehållare  Centrifug (endast för plasma) 

 Lancetter (endast för helblodsprover från fingertoppen)  Timer 

 Hepariniserade kapillärrör och sugboll (endast för helblodsprover från fingertoppen)  

ANVÄNDARINSTRUKTIONER 

Låt tester, utspädningsbuffert, prover och/eller kontroller uppnå rumstemperatur (15 - 30°C) före analys. 

1. Låt påsen uppnå rumstemperatur innan du öppnar den. Ta ut testkassetten från den förseglade påsen och använd den 

inom en timme. 

2. Lägg kassetten på en ren, plan yta. 

För plasmaprover:  

 Håll pipetten vertikalt och överför 1 droppe plasma (ca. 25L) i provbrunnen; tillsätt därefter 2 droppar 

utspädningsbuffert (ca. 80L), och starta timern. Se illustrationen nedan. 

För venösa helblodsprover:  

 Håll pipetten vertikalt och överför 1 droppe helblod (ca. 25 L) i provbrunnen; tillsätt därefter 2 droppar 

utspädningsbuffert (ca. 80 L), och starta timern. Se illustrationen nedan. 

För helblodsprover från fingertoppen:  

 Använda kapillärröret: Fyll kapillärröret och överför ca. 25 L helblod från fingertoppen till testkassettens 

provbrunn; tillsätt därefter 2 droppar utspädningsbuffert (ca. 80 L), och starta timern. Se illustrationen nedan. 

3. Vänta tills det/de färgade strecket/strecken blir synliga. Resultatet kan läsas av efter 10 minuter. Tolka inte resultatet 

efter 20 minuter. 

Obs! Använd helst inte buffert-utspädningsvätskan om flaskan har varit öppen i över 6 månader. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOLKNING AV RESULTAT 

POSITIVT:* En färgad linje i kontrolllinjeområdet (C) och närvaron av en eller flera färgade linjer i 

testlinjeområdet indikerar ett positivt resultat. Detta indikerar att koncentrationen av D-dimer ligger över den 

minimala detekteringsnivån. 

*OBS! Färgens intensitet i testlinjeområdet varierar beroende på D-dimer koncentrationen i provet. Därför bör alla 

färgnyanser i testområdet anses som positiva. 

NEGATIVT: Ett färgat streck syns i kontrollområdet (C). Inga streck sýns i testområdet (T). Detta indikerar att 

koncentrationen av D-dimer ligger under den minimala detekteringsnivån. 

OGILTIGT: Kontrollinjen syns inte. De troligaste orsakerna till att kontrollinjen inte visas är att blodmängden är 

otillräcklig eller att felaktig teknik har använts. Se över procedurerna och upprepa testet med ett nytt prov. Om problemet 

kvarstår, sluta att använda provkittet omgående och kontakta din lokala leverantör. 

KVALITETSKONTROLL 

En procedurkontroll ingår i testet. Ett färgat streck i kontrollområdet (C) anses vara en intern kvalitativ 

procedurkontroll. Den bekräftar att tillräcklig provmängd, lämplig membranvätning och korrekt användningsteknik har 

använts. 

Kontrollstandarder tillhandahålles ej med detta kit; god laboratoriepraxis rekommenderar dock att både positiva och 

negativa kontroller testas för att bekräfta testproceduren och verifiera testets pålitlighet. 

BEGRÄNSNINGAR 

1. D-dimer snabbtestkassett (Helblod/Plasma) är endast för in vitro-diagnostik. Testet bör endast användas för 

detektering av D-dimer i helblod- eller plasmaprover. Varken det kvantitativa värdet eller ökningstakten i D-dimer kan 

bestämmas av detta kvalitativa test. 

2. D-dimer snabbtestkassett (Helblod/Plasma) kommer endast att signalera närvaron av D-dimer i själva provet och bör 

inte användas som enda kriterie för diagnostiseringen av Disseminerad intravaskulär koagulation (DIC), djup 

ventrombos (DVT) eller lungemboli (PE). 

3. D-dimer snabbtestkassett (Helblod/Plasma) detekterar inte nivåer under 500ng/mL i prover. Ett negativt resultat 

utesluter inte på något sätt möjligheten av Disseminerad intravaskulär koagulation (DIC), djup ventrombos (DVT) 

eller lungemboli (PE). 

4. Falskt negativa avläsningar kan uppstå om provet tas antingen för tidigt efter blodproppsbildning, om testning 

fördröjs i flera dagar eller om provet togs för sent efter förekomsten av tromboembolisk infarkt, eftersom D-dimer 

koncentrationen kan återgå till normala värden redan efter en vecka. Dessutom kan en behandling med 

antikoagulantia före provtagningen ge ett negativt resultat eftersom det förhindrar trombe extension.3,4 

5. Liksom med alla diagnostiska tester, bör erhållna resultat användas tillsammans med annan klinisk information 

tillgänglig för läkaren, som t.ex. "Wells poäng" för DVT resp. PE, ultraljud, kvantitativa D-dimer laboratorieresultat 

etc.2 

6. Det finns en liten möjlighet att en del helblodsprover med mycket hög viskositet eller som har lagrats i mer än 2 dagar 

inte fungerar optimalt med denna testkassett. I detta fall bör testet upprepas med en ny testkassett med plasmaprov 

från samma patient. 

7. Hematokritvärdet av helblodsprovet bör ligga mellan 25% och 65%.   

FÖRVÄNTADE VÄRDEN 

Ökade D-dimer koncentrationer över det allmänt accepterade gränsvärdet på 500 ng/mL FEU (fibrinogen likvärdiga 

enheter) är ett tecken på aktiv fibrinolys och har verifierats hos patienter med DIC, DVT och PE. Ökade D-dimer 

koncentrationer observeras också efter operation och skada och under sicklecellanemi, leversjukdom, tunga infektioner, 

sepsis, inflammation, elakartad sjukdom eller hos äldre människor. Koncentrationen av D-dimer stiger också under en 

normal graviditet. 

PRESTANDAEGENSKAPER 

Känslighet och specificitet 

421 kliniska prover med känt D-dimer status över eller under gränsvärdet 500ng/mL som erhållits från lokala sjukhus 

testades internt med D-dimer snabbtestkassett (helblod/plasma). Resultat indikerar en relativ känslighet på 97,2%, en 

relativ specificitet på 94,0%, samt en total noggrannhet på 96,4% jämfört med ITM. 

Resultat från kliniska studier（interna） 

Metod ITM 
Totalresultat 

D-dimer snabbtestkassett 

 (Helblod/Plasma) 

Resultat Positivt Negativt 

Positivt 312 6 318 

Negativt 9 94 103 

Totalresultat 321 100 421 

Relativ känslighet: 97,2% (95%CI*: 94,7%~98,7%);  

Relativ specificitet: 94,0% (95%CI*: 87,4%~97,8%);  

Noggrannhet: 96,4% (95%CI*:94,2%~98,0%).                                       *Konfidensintervall 

396 kliniska prover testades med D-dimer snabbtestkassett (Helblod/Plasma) i Tyskland. Resultaten visade en relativ 

känslighet på 92,0%, en relativ specificitet på 89,9%, samt en total noggrannhet på 90,2% jämfört med ITM. 

Resultat från kliniska studier（i Tyskland） 

Metod ITM  

D-dimer 

snabbtestkassett 

(Helblod/Plasma) 

Resultat 
0-250 

ng/ml 

250-500 

ng/ml 

500-2500 

ng/ml 

＞2500 

ng/ml 

Positivt 5 30 35 11 

Negativt 104 207 4 0 

Totalresultat 109 237 39 11 

Noggrannhet: 95,4% 87,3% 89,7% 100% 

Relativ känslighet: 92,0% (95%CI*: 80,8%-97,8%) 

Relativ specificitet: 89,9% (95%CI*: 86,2%-92,9%) 

Noggrannhet: 90,2% (95%CI*: 86,8%-92,9%) *Konfidensintervall 

Precision 

Intra-analys 

Inomserieprecisionen har fastställts med hjälp av 10 replikat av nedan listade fem prover: D-dimer provnivåer vid 0 

ng/ml, 500 ng/ml, 1 000 ng/ml, 1 500 ng/ml och 3 000 ng/ml. Proverna identifierades korrekt vid föreskriven 

avläsningstid. 

Inter-analys 

Precision mellan serier har fastställts med hjälp 3 oberoende analys på samma fem prover: 0 ng/ml, 500 ng/ml, 1.000 

ng/ml, 1.500 ng/ml och 3.000 ng/ml av D-dimer. Tre olika tillverkningssatser av D-dimer snabbtestkassett 

(Helblod/Plasma) har testats med dessa prover. Proverna identifierades korrekt vid föreskriven avläsningstid. 

Korsreaktivitet 

D-dimer snabbtestkassett (Helblod/Plasma) har testats på HBsAg, anti-syfilis, RF, anti-HIV, anti-HCV, anti-H.pylori, 

anti-Rubella IgG, anti-CMV IgG och anti-Toxo IgG positiva prover. Resultaten visade ingen korsreaktivitet. 

Påverkan av andra substanser 

Följande potentiellt påverkande substanser tillsattes till D-dimer negativa och positiva prov. 

Acetaminofen: 20 mg/dl Koffein: 20 mg/dl 

Acetylsalicylsyra: 20 mg/dl Gentisinsyra: 20 mg/dl 

Askorbinsyra: 20 mg/dl Albumin: 10500mg/dL 

Kreatin: 200 mg/dl Hemoglobin: 1000 mg/dl 

Bilirubin: 1000mg/dL Oxalsyra: 600mg/dL 

Kolesterol: 800mg/dL Triglycerider: 1600mg/dL 

Inget av dessa ämnen påverkade analysen vid de undersökta koncentrationerna. 
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