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Samman
nfattning frrån en utpröövning i reggi av SKUP
P
målen för
Slutsatss, kvalitetsm
• imprecission, CV<100 %
uppnåddess för alla kappillära patieentprover meed resultat över
ö
3,2 mg//L och för aalla
venösa hellblodprovsreesultat
.

• avvikelsee från jämfförelsemetooden, <±1 m
mg/L eller <
<±26 %
uppnåddess för >95 % av resultateen både på sj
sjukhuslaborratoriet och på
läkarmottaagningarna ((både venössa och kapilllära prover)
.

• användaarvänligheteen, tillfredssställande gällande
g
maanual, tidsffaktorer och
h
hanterbarrhet
uppnåddess för patientpproverna, m
men inte för de färglösa kontrollernna
Eurolysser smart 7000/340 kan m
mäta flera annalyter, varav endast C
CRP i
plasma är
ä SKUP-uttprövat. Insttrumentet haar utprövats tidigare av SKUP
(SKUP/22011/70*), men då baraa på ett sjukkhuslaboratoorium. Sedaan den
utprövniingen gjordees har lockeet på kyvetteen fått en annnan utform
mning, så
det ocksså fungerar som
s
provtaggningspipettt. HaemoMeedtec i Danm
mark
beställdee utprövninggen.
Utprövn
ningen utförrdes på provv från 186 patienter,
p
som
m ändå skullle få
CRP määtt på sjukhuuset eller påå läkarmottaagningarna. Både biomeedicinska
analytikker och sjukssköterskor deltog
d
i utprrövningen på läkarmottaagningarnaa. Resultatenn jämfördess med en bepprövad sjukkhusmetod för
f CRP i
plasma (jämförelsem
(
metoden).
Resultatt
Eurolyseer smart CR
RP uppnåddee kvalitetsm
målet för impprecisionen,, CV max 100 %, med kaapillära
CRP-ressultat över 33,2 mg/L påå läkarmottagningarna ooch med vennösa helblodds-EDTA-prrover på
sjukhusllaboratoriet..
96,4 resppektive 98 % av CRP-rresultaten avvvek mindree än kvalitettsmålet <±11 mg/L ellerr <±26 %
från jäm
mförelsemetooden på läkaarmottagninngarna respeektive sjukhhuslaboratorriet.
Använddarvänlighett
Manual,, tidsfaktoreer och hanterrbarhet hos instrumenteet värderadees som tillfrredsställandee av
användaarna. Alla annvändare påå läkarmottaagningarna hhade problem
m med de fäärglösa
kontrollm
materialen och
o fick meed dem CV ööver 20 %. T
Tillverkarenn har därförr ändrat
instruktiionerna om hur kontrollmaterialet ska pipetterras. SKUP hhar inte gjorrt någon utprrövning
enligt dee nya instrukktionerna.
Tilläggssinformation
Upplysnningar om prris fås vid kkontakt medd HaemoMeddtec, som beställde utprövningen. Den
fullständdiga rapportten från utprrövningen aav Eurolyserr smart 700//340 CRP, SKUP/2013
S
/92, finns
på SKU
UP:s webbplaats www.skuup.nu.

