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Ref: 1050002 

BIOSYNEX D-dimer 

Snabbtest för detektion av D-dimer i plasma eller helblod 
 
AVSEDD ANVÄNDNING 
BIOSYNEX® D-dimer test är en immunokromatografisk snabbtest för kvalitativ detektion 
av D-dimer i plasma eller helblod. Detta test är tänkt som ett hjälpmedel vid uteslutning 
av disseminerad intravaskulär koagulation (DIC), en djup ventrombos (DVT) och 
lungemboli (PE). Endast för professionellt in vitro diagnostik. 
 
SAMMANFATTNING 
D-dimer-testning utvecklades ursprungligen vid diagnos av en disseminerad 
intravaskulär koagulation (DIC). Under 1990-talet visade det sig vara användbar vid 
diagnos av tromboemboliska processen. 
D-dimer är en fibrinnedbrytningsprodukt, ett litet proteinfragment närvarande i blodet efter 
det att en blodpropp brutits ned av fibrinolys. Under koagulering av blod, metaboliseras 
fibrinogen till fibrin genom trombin-aktivering. Fibrin består av D- och E-enheter. 
Klyvningen av fibrin leder till så kallade D-dimer. 
D-dimer koncentration kan bestämmas genom ett blodprov för att utesluta 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 indikerar trombos men utesluter inte andra potentiella 
etiologier. Dess huvudsakliga användning är därför att utesluta tromboemboliska 
sjukdomar där sannolikheten är låg. 
D-dimer testning är av klinisk användning när det finns en misstanke om djup ventrombos 
(DVT) eller lungemboli (PE). Hos patienter som misstänks disseminerad intravaskulär 
koagulation (DIC), kan D-dimer testning hjälpa vid diagnostisering. 
 
PRINCIP 
BIOSYNEX® D-dimer- testet är avsedd för användning vid detektion av D-dimer i plasma 
eller helblod. 
BIOSYNEX® D-dimer- testet har utformats för att detektera D-dimer i plasma eller helblod 
genom visuell tolkning av färgutveckling i testkassetten, vilken är en sandwich 
immunoanalys. Membranet har klätts med en antikropp av D-dimer på testområdet (T). 
Under analysen får det utspädda provet reagera med ett färgmärkt konjugat (anti-D-dimer 
antikropps guldkonjugat) som applicerats i testkassetten. Blandningen rör sig sedan på 
membranet kromatografiskt genom kapillärkraft. Om D-dimer är närvarande i provet, 
kommer en färgad linje med en specifik antikropp- antigen- konjugat komplex bildas vid 
testområdet (T) av membranet. 
Detta komplex består av en färgmärkt anti-D-dimer antikropp, D- dimer från provet och 
antikroppen immobiliseras på membranet vid testområdet (T). 
Ett streck kommer också att framträda på kontrollområdet (C). Denna kontrollinje är en 
procedurkontroll för korrekt funktion hos testkassetten. Det visar att testförfarandet har 
varit korrekt och att membranet fuktats tillräckligt. 
En tydlig färgutveckling i testområdet (T) visar ett positivt resultat och frånvaro av en 
färglinje i testlinjeområdet (T) föreslår ett negativt resultat. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
REAGENS 
Testkassetterna inkluderar D-dimer antikroppsförsedda partiklar och D-dimer 
antikroppar applicerade på membranet. 
 
FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER 

• Endast för professionellt in vitro- diagnostik. 
• Endast för engångsbruk. 
• Får ej frysas. 
• Använd inte komponenterna efter angivet utgångsdatum(se utsidan på kitet och 
foliepåsens etikett). 
• Använd inte testet om foliepåsen är skadad. 
• Ät, drick eller rök inte i området där prover eller kit hanteras. 
• 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. 

• Begagnade skyddskläder skall kasseras i enlighet med lokala föreskrifter. 
• Fukt och höga temperaturer kan påverka resultat. 
• Utspädningsbuffert innehåller natriumazid (NaN3) som konserveringsmedel       
(0,09%). 

   • Använd inte mer än den önskade mängden vätska. 
• Låt alla reagenser uppnå rumstemperatur (15 - 30°C) före användning. 
• Spill inte prover i resultatområdet. 
• Rör inte reaktionsområdet i testkassetten för att undvika kontaminering 
• Testkassetten skall förvaras i den slutna folieförpackningen till dess användning 
• Tolka resultatet efter 10 minuter men senast efter 15 minuter. 
• Förvara och transportera testkassetterna vid 2 - 30°C. 
• Undvik korskontaminering av prover genom att använda en ny pipett för varje 
patientprov. 
• Utspädningsbuffert innehåller natriumazid som kan reagera med bly- eller kopparrör 
och bilda potentiellt explosiva metallazider. Vid kassering av dessa lösningar spola 
alltid med rikliga mängder vatten för att förhindra azid uppbyggnad. 
• De potentiellt smittsamt material (t.ex. antikroppar) eller andra komponenter av testet 
(kemikalier) utgör inte någon fara om test används enligt anvisningarna.. 

 
FÖRVARING OCH HÅLLBARHET 
Kiten skall förvaras vid 2 - 30°C. Testet är stabil fram tills utgångsdatum som är tryckt på 
förpackningen. Testet ska förvaras i sin slutna förpackning till dess användning. 
 
MATERIAL 
Material som ingår i kitet 
• Testkassetter, styckeförpackade 
• Droppipetter  
• Lancetter 
• Flaska med utspädningsvätska (PBS och 0,09% NaN3) 
• Kitinlaga 
 
Material som krävs men medföljer ej 
• Provtagningsrör för venösa prover 
• Timer 
  
PROVTAGNING OCH HANTERING 
• BIOSYNEX® D-dimer test (helblod/plasma) kan utföras med helblod (venöst eller 
kapillärt), citrat eller EDTA helblod eller plasma.          
• Separera plasman från blodet så snart som möjligt för att undvika hemolys. 
Antikoagulantia som ska användas är citrat eller EDTA. Använd endast icke-   
hemolyserat prov. 
• Testning bör utföras omedelbart efter provtagning. Låt inte proverna förvaras i 
rumstemperatur under längre perioder. 
• D-dimer är mycket instabila molekyler. Du kan förvara helblods - och  plasmaprover vid 
rumstemperatur i 8 timmar och i kylskåp (4°C) i en dag. 
• Låt proverna nå rumstemperatur (15 - 30°C) före analys. 
• Om prover ska skickas, bör de packas i enlighet med rådande  
   regler som täcker transport av etiologiska agens. 
 
ANVÄNDARINSTRUKTIONER 
Låt tester, utspädningsbuffert, prover och/eller externa kontroller uppnå rumstemperatur 
(20 - 30°C) före analys. Öppna inte folieförpackningarna förrän analys ska utföras. 
1. Ta ut testkassetten från foliepåsen (låt testkassetten uppnå rumstemperatur innan du 
öppnar folieförpackningen för att undvika kondensation av fukt på membranet), och 
använda den inom en timme. För bästa resultat bör analysen utföras direkt efter att 
folieförpackningen har öppnats. Märk testkassetten med patient-ID  
2. Tillsätt 2 droppar helblod eller en droppe plasma (med pipetten som medföljer) i 
provbrunnen och tillsätt sedan en droppe 
utspädningsbuffert. Undvik att droppa 
luftbubblor i provbrunnen (S) och 
droppa inte någon vätska i reaktions- 
området.  
3. Start timern när testen börjar migrera. 
Avläs resultat vid 10 minuter. Avläs inte några resultat efter mer än 15 minuter. 
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TOLKNING AV RESULTATEN 
POSITIV: 2 linjer framträder. En linje visas i kontrollinje området (C) och 
en linje i testlinjeområdet (T). Ett positivt resultat indikerar att förhöjda 
halter av D-dimer har detekterats. 
OBS: Intensiteten av färg i testarean (T) kan variera beroende på 
koncentrationen av D-dimer närvarande i provet. Därför bör alla 
färgnyanser i testområdet (T) anses vara positivt. 
 
 

 
 

NEGATIV: En linje visas i kontrollinje området (C). Ingen linje framträder 
i testlinjeområdet (T). Ett negativt resultat indikerar att ingen D-dimer är 
närvarande i provet eller att koncentrationen ligger under den nivån av 
testanordningen upptäckt.  
 
OGILTIG: Kontrolllinjen framträder inte. Otillräcklig provvolym, Testet 
har passerat utgångsdatum eller felaktig teknik är den vanligaste 
orsaken till att kontrollinjen saknas. Läs igenom proceduren samt 
upprepa testet. Om problemet kvarstår, sluta använda testkassetterna 
omedelbart och kontakta din lokala återförsäljare 
 

 
KVALITETSKONTROLL 
Intern kvalitetskontroll 
En intern procedurkontroll är inkluderad i testet. En röd linje framträder vid 
kontrollområdet (C) är en intern positiv procedurkontroll. Den bekräftar att tillräcklig 
provvolym använts, och att testet har fungerat korrekt. 
 
Extern kvalitetskontroll 
God laboratoriepraxis rekommenderar att utföra en positiv och negativ extern kontroll för 
varje ny lot, eller när detta anses nödvändigt av interna laboratorieförfaranden. Externa 
kontroller medföljer inte i kitet. 
 
FÖRVÄNTADE VÄRDEN 
Ökade D-dimer koncentrationer över allmänt accepterade gränsvärdet på 500 ng/mL 
FEU (fibrinogen likvärdiga enheter) är ett tecken på en aktiv fibrinolys och har verifierats 
hos patienter med disseminerad intravaskulär koagulation (DIC), djup ventrombos (DVT) 
och lungemboli. 
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. 
 
BEGRÄNSNINGAR 
• Ett negativt resultat kan bidra till att utesluta med en mycket hög sannolikhet 
disseminerad intravaskulär koagulation (DIC), djup ventrombos (DVT) och lungemboli 
(PE)1. 2 

• Liksom i fallet med någon diagnostisk procedur bör de resultat som uppnåtts med detta 
test användas tillsammans med annan information tillgänglig för läkaren, som t.ex. den 
"Wells poäng" för DVT resp. PE. Särskilt inom ramen för diagnosen av DIC, är D-dimer 
resultat används för att bestämma den så kallade "DIC poäng" 1 

• Känsligheten av immunologiska snabbtester är lägre för patienter med måttlig eller hög 
pre- test sannolikheten för tromboembolisk infarkt (högt Wells poäng) som för patienter 
med låg pre- test sannolikhet. Därför, för måttlig och hög pre- test sannolikhet 
rekommenderas en ultraljudsundersökning oavsett resultatet av snabbtesten.3 

• Falskt negativa värden 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, som D-dimer koncentration kan minska till det 
normala värdet så tidigt som en vecka. Dessutom kan en behandling med antikoagulantia 
före provtagning ge ett negativt resultat eftersom det förhindrar trombextension.1. 4 

• Ökade värden av D-dimer efter behandling med antikoagulantia visar ytterligare risk för 
trombosis.5 

• Ett positivt resultat är inte ett bevis på förekomsten av de ovan beskrivna sjukdomarna. 
Falskt positiva resultat kan bero på olika orsaker: leversjukdom, inflammation, malignitet, 
trauma, graviditet, nyligen genomgången kirurgi samt hög ålder.1. 2 

• Det är möjligt att testet inte ger något resultat om helblodsprover har en hög viskositet 
eller om helblodsprover har förvarats i mer än en dag. I detta fall bör testet upprepas med 
en ny testkassett med färska prov från samma patient. 
 

PRESTANDAEGENSKAPER 
Analytisk känslighet 
Den analytiska sensitiviteten (detektionsgräns) är 500 ng/mL FEU (fibrinogen 
motsvarande enheter). Detta är det värde som indikerar ett positivt resultat. 
 
Analytisk specificitet 
Följande ämnen interfererar ej: Bilirubin upp till 0,2 g/L, lipider (totalt) upp till 15 g/L (med 
ca 6 g/L totalkolesterol och 4,5 g/L triglycerider.), Serumprotein (totalt) upp till 100 g/L 
(med ca 55 g/L albumin och 35 g/L immunoglobulin), hemoglobin upp till 1 g/L, reumatisk 
faktor upp till 200 IU/ml. 
 
Diagnostisk känslighet och specificitet 
Det diagnostiska sensitivitet och specificitet beräknades mot Roche Tina-quant® D- 
dimer analys ger följande resultat: 

 
 

BIOSYNEX® D-dimer 
Test 

 

  positiv negativ Total 

Roche  
Tina-quant®  
D-dimer 
Assay 

positiv 89 1 90 

negativ 5 62 67 

 Total 94 63 157 

 
Diagnostisk sensitivitet:  98.9 % 
Diagnostisk specificitet:  92.5 % 
Positivt prediktiva värdet: 94.7% 
Negativt prediktiva värdet: 98.4% 
 
Accuracy 
Accuracy jämfördes och kontrolleras mot Roche Tina-quant® D-dimer test. Den 
beräknade noggrannheten är 96,2%. 
 
Precision 
Testprecision bestämdes inom samma lot (intra-lot-variation) samt mellan olika loter 
(inter-lot-variation) med kontrollösningar. Kontroller med en D-dimer- koncentration av 0 
ng/mL gav negativa resultat. Kontroller med en D-dimer- koncentration av 500 ng/mL gav 
positiva resultat.. 
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