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Metodbeskrivning, PNA 
U-Mikroalbumin/Kreatinin 
Siemens, DCATM Vantage® Analyzer 
Siemens, DCATM Systems reagens för Mikroalbumin/Kreatinin 

 

Indikation och medicinsk bakgrund 
• Screening och uppföljning av mikroalbuminuri 

• Diabetesmonitorering och bedömining av glomerus- och njurskada 
DCA™-analysen för Mikroalbumin/Kreatinin är en praktisk kvantitativ metod för mätning av 
låga koncentrationer av albumin och kreatinin och av albumin/kreatinin-kvoten i urin. Analys 
av mikroalbuminuri (låga koncentrationer av albumin i urinen) rekommenderas både för 
patienter med insulinberoende diabetes mellitus (IDDM) och patienter med icke-
insulinberoende diabetes mellitus (NIDDM). 

Historiskt sett upptäcktes mikroalbuminuri genom mätning av 
albuminutsöndringshastigheten med 24-timmarsprov eller prov med annan tidsbegränsning. 
På senare tid har beräkning av albumin/kreatinin-kvoten visat sig minska behovet av 
tidsbegränsad uppsamling eftersom albuminkoncentrationen normaliseras med 
kreatininkoncentrationen. 

Mätprincip 
Alla reagenser för mätning av albumin och kreatinin ingår i DCAreagenskassetten för analys 
av Mikroalbumin/Kreatinin. Koncentrationen av både albumin och kreatinin mäts i 
reagenskassetten. Albumin- och kreatininkoncentrationerna och kvoten mellan dem visas på 
samma skärmbild på DCA-instrumentet 

Albumin binds till en specifik antikropp i närvaro av polyetylenglykol. 
Albuminantikroppskomplexen som bildas orsakar ökad turbiditet som mäts som absorbans 
vid 531 nm. Albuminet i provet kan sedan kvantifieras med hjälp av en kalibreringskurva för 
absorbans i förhållande till albuminkoncentration. 

Kreatininanalysen baseras på Benedict/Behre-kemi där kreatinin bildar komplex med 3,5-
dinitrobensoesyra med högt pH-värde. Ett färgat komplex bildas och absorbansen mäts vid 
531 nm. Kreatininet i provet kan sedan kvantifieras med hjälp av en kalibreringskurva för 
absorbans i förhållande till kreatininkoncentration. 

Albumin/kreatinin-kvoten beräknas utifrån ovan resultat. 

Provtagning, provhantering och analys 
För att få kliniskt tillförlitliga analysresultat krävs korrekt provtagning och det är provtagaren 
som ansvarar för att patientens identitet och provmärkning överensstämmer med de 
uppgifter som finns i remiss/beställning. Provet ska alltid märkas före och gärna i direkt 
anslutning till provtagningstillfället.  
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Provmaterial Kastad urin. För diabetesvård rekommenderas morgonurin 

Provvolym 6 mL 

Hållbarhet  Prov hållbart i upp till 2 veckor vid förvaring i 2–8°C. Låt urinprovet uppnå 
rumstemperatur, utan hjälpmedel, innan analys. Provet för inte frysas. 

 

Provtagning och analys – urin 

• Reagenskassetten ska vara rumstemperatur vid provtagning. 

• Om urinprovet förvarats i kylskåp ska provet rumstempereras innan analys 

• När en förpackning öppnats är reagenskasetten hållba endast 10 minuter 
(ljuskänslig)  

• Vidrör aldrig det optiska fönstret i kassettens nedre vänstra hörn 

• Innan man kan använda en ny LOT för reagenskassetterna behöver medföljande 
kalibreringskort registreras med instrumentets streckkodsläsare. En signal bekräftar 
lyckad inläsning. 

 
1. Öppna en rumstempererad reagensförpackning och ta ur kassetten, precis 

innan provtagning. Foliepåsen öppnas genom att riva från jacket i hörnet på 
påsen tills hela långsidan är öppen. 

2. Kontrollera att kassetten är intakt.  

3. Ta ut en kapillärhållare och en pistong ur dess förpackning. 
Tänk på att själva glaskapillären lätt kan brytas av om man inte är försiktig. 

4. Kontrollera att kapillärhållaren är intakt.  

5. Blanda urinprovet noggrant innan provtagning. 

6. Doppa spetsen på kapillärröret i det väl blandade urinprovet. Håll kvar ca. 5 sekunder så 
att kapillären fylls ända upp till stärkelsepluggen. 

När stärkelsepluggen blir våt, förseglas kapillärröret och urinen kan hållas kvar. Märker 
man att urin rinner ur kapillärröret, doppa igen och håll kvar tillräckligt länge för att 
stärkelsepluggen ska bligenomvåt.  

7. Torka noggrannt av kapillärrörets utsida utan att komma i kontakt med glaskapillärens 
öppna ände. Prov kan då förloras. Om så är fallet ska kapillärhållaren kasseras och ny 
kapillär fyllas. 

8. Kontrollera att kapillären inte innehåller luftbubblor. Om så är fallet ska kapillärhållaren 
kasseras och ny kapillär fyllas. 

9. Tryck försiktigt fast kapillärhållaren på avsedd plats i reagenskasetten. Ett litet klick ska 
höras. 

10. Läs av reagenskasettens streckkod i instrumentets streckkodsskåra genom att hålla den 
med streckkoden åt höger och föra den förbi avläsningsfönstret med en jämn rörelse 
uppifrån och ner. Inläsningen bekräftas med en ljudsignal. Prova igen om inget ljud hörs. 

11. Öppna luckan till kasettfacket 

12. Med streckkoden åt höger, placera reagenskassetten i kassettfacket. Tryck till lite försiktigt 
tills det känns att kassetten hamnat på plats. Ett litet klick ska höras.  

13. För in pistongen i hålet på kapillärhållarens ovansida och tryck den neråt. Pistongen låses 
fast i rätt läge. 

Fortsättning på nästa sida → 
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14. Dra ut foliefliken ur kassetten med en jämn långsam rörelse. 

15. Starta mätningen genom att stänga luckan. Fem sekunder efter att luckan stängts markerar 
en ljudsignal att analysen startar. 

OBS! Provet ska analyseras inom 10 minuter från det att kasetten tagits ur sin foliepåse.  

16. Ange patient-ID och användar-ID enligt instrumentets förfrågan. 

17. Efter ca. 7 minuter visas testresultatet på skärmen och skrivs ut om kvittopapper finns. 

18. Tryck NÄSTA för att godkänna och lagra informationen. Resultatet visas på skärmen till dess 
NÄSTA trycks ned.  

19. Öppna luckan och kassera reagenskassetten. 

• Tryck och håll ned den vita knappen på kassettfackets högra sida med höger hand. 

• Med vänster hand tryck försiktigt reagenskassetten åt höger för att lösgöra den. 

• Dra ut reagenskassetten ur facket 

20. Stäng luckan och håll den stängd när instrumentet inte används. 
 

 

Utrustning 
Siemens, DCA Vantage® Analyzer 

Beställa instrument och 
dockningsstation 

Laboratorieinstruktörerna för PNA ska alltid kontaktas innan ett 
instrument beställs. 

LINDA/Service och stöd/Beställnig och felanmälan/Medicinsk 
teknik/MT-utrustning under basbelopp. 

Tillbehör: 
Handhållen scanner 

MT-nummer Analysinstrumentet är individuellt märkt med ett inventarie-
nummer från Medicinsk Teknik, MT 

Placering Diabetesmottagningar på Hälsocentraler och sjukhus 

Service Kontakta Medicinsk Teknik, MT 

Kalibrering Utförs ej 

Tillverkarens instruktioner Användarhandbok medföljer leverans och ska förvaras i 
anslutning till mätinstrument. 

Beställa reagens och 
intern kontroll 

Beställs i Economa 
Reagens, Mikroalbumin, t DCA 2000 art. nr 2798 
Kontroll, Mikroalbumin, låg & hög t DCA 2000 art. nr 17192 
Filter till HbA1c apparat, air filter (2 st/förp) art. nr 122521   

Instruktioner 
Utförlig beskrivning av hur instrumentet används och underhålls finns i användarhandboken 
för Siemens DCA Vantage® Analyzer. 

Beskrivning av felkoder och rekommenderade åtgärder finns i användarhandboken för 
Siemens DCA Vantage® Analyzer. 
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Underhåll 
Underhåll görs för att säkerställa testresultatens noggrannhet och för att förlänga 
instrumentets livslängd. 

OBS! Stäng alltid av instrumentet innan underhåll utförs. 

Mer utförliga instruktioner finns i instrumentets användarhandbok under ”Underhåll”. 

 

 Rekommenderad underhållsfrekvens 

Typ av underhåll Vid behov Vecka Månad Kvartal 

Streckkodsläsarens fönster X X   

Instrumentets utsida X X   

Optiskt test X   X 

Damma av luftfilter X   X 

Byta luftfilter X    

Rengöra kassettfjäder och kassettområde X   X 

Kalibrera pekskärm X    

Byta säkring X    

 

Optiskt test 
Med den optiska testkassetten övervakar man instrumentets optiska prestanda över tiden. 
Erhållna testresultat ska sparas för att man ska kunna upptäcka avdrift. Mer utförliga 
instruktioner finns i instrumentets användarhandbok under ”Optiskt test”. 

OBS! Den optiska testkassetten är återanvändbar och ska därför inte kasseras efter test. 

Reagens 
Siemens DCA Vantage Reagens för Mikroalbumin/Kreatinin 

Beställa Beställs i Economa 
Reagens, Mikroalbumin, t DCA 2000 kylvara art. nr 2798 

Innehåll I varje reagenskassett 
Buffertlösning 
0,22% 3,5-dinitrobensoesyra, 4% polyetylenglykol i 25 mM HEPPS-buffert samt 
ickereaktiva ingredienser 

U-albumin 
3,3–10 % renat polyklonalt antihumant albumin-antiserum från get i 50 mM TRIS 
samt ickereaktiva ingredienser. 

U-Kreatinin 
28 % kaliymhydroxid samt ickereaktiva ingredienser 

Beredning Ingen beredning förutom rumstemperering av reagenskassett minst 10 minuter 
innan analys efter kylförvaring 

Förvaring Förvara reagenskassetterna i kylskåp (2–8°C), förvaras torrt. 
Förvara kapillärhållare i rumstemperatur (15–30°C) eller kylskåp (2–8°C) 

Hållbarhet Kassett – Oöppnad påse 
 

 

Kassett – Öppnad påse 

Till utgångsdatum angivet på påsen vid förvaring i 
kylskåp 

90 dagarvid förvaring i rumstemperatur 

10 minuter (ljuskänslig) 

Övrigt Använd endast kassetter vars utgångsdatum inte passerats. 
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Metodkontroller 
Kvalitetskontroll ska regelbundet utföras för att bekräfta att ditt DCA-system fungerar korrekt 
och ger tillförlitliga resultat. Det är bara när kontroller används rutinmässigt och värdena är 
inom acceptabla intervall som korrekta resultat kan säkerställas för patientproverna.  

Analysera intern kontroll med 2 nivåer vid leverans av nya testkassetter, vid nytt LOT-
nummer för kontrollvätska samt alltid om tveksamma resultat erhålls. 

Används instrumentet för att ställa diagnos av typ 2 diabetes ska interna kontroller 
analyseras med 2 nivåer dagligen när patientprover ska analyseras. 

Region Västerbottens kontrollregler skall följas för godkännande av analys enligt; 

www.regionvasterbotten.se/for-vardgivare/behandlingsstod-och-
vardriktlinjer/laboratoriemedicin/patientnara-analyser-pna 

Samt 

För Hälsocentraler 
G:\Hälsocentralens namn\Labkontroller\Internkontroll – Flik för Kontrollregler 

För Avdelningar och mottagningar 
G:\Samarbete mellan kliniker\Labkontroller\Ort\Avd. el. mott. – Flik för Kontrollregler 

 
Intern kontroll  

Tillverkare/produktnamn Siemens, DCA Systems kontroller för låga och höga nivåer av 
Mikroalbumin/Kreatinin 

Beställa Beställs i Economa 
Kontroll, Mikroalbumin, låg & hög t DCA 2000, kylvara. 
2x av varje nivå/fp, art.nr 17192 

Innehåll Buffrad vattenlösning 
Frystorkat humant albumin och kreatinin 

Kalibreringskort med streckkoder för de olika nivåerna 

Bipacksedel 

Säkerhetsföreskrifter Hantera produkten som potentiellt biologiskt riskmaterial 

Beredning Se bipacksedel för utförlig anvisning av rekonstituering av det 
frystorkade kontrollmaterialet. 

Förvaring Ej rekonstituerad kontroll i kyl (2–8°C). 

Rekonstituerad kontroll i kyl med upprätt läge och väl försluten 
(2–8°C).  

Kontrollösningen får vara i rumstemperatur i högst 30 minuter 
vid testningstillfället. 

Hållbarhet Ej rekonstituerad kontroll till utgångsdatum, angivet på flaskan. 

Rekonstituerad kontroll i 3 månader. 

OBS! Notera alltid datum för öppnade på flaskans etikett 
OBS! Kassera alltid kontrollösning som är grumlig 

Analysfrekvens Ankomstkontroll av kassetter (2 nivåer), när nytt LOT-nummer 
av kassett påbörjas och alltid om tveksamma resultat erhålls. 

Analys av kontroll Blanda kontrollvätskan väl men skaka aldrig. 

Registrera kontrollresultat Kontrollprogram för U-alb/krea (2 nivåer) på G: 

http://www.regionvasterbotten.se/for-vardgivare/behandlingsstod-och-vardriktlinjer/laboratoriemedicin/patientnara-analyser-pna
http://www.regionvasterbotten.se/for-vardgivare/behandlingsstod-och-vardriktlinjer/laboratoriemedicin/patientnara-analyser-pna
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Utförande intern kontroll 
Intern kontroll säkerställer att instrument mäter rätt men man kan även upptäcka eventuella 
handhavandefel med den interna kontrollen.  

DCA Systems kontroll för U-alb/U-krea analyseras precis som ett patientprov förutom att man 
registrerar resultatet i kontrollprogrammet på G: 

 

1. Om en ny kontrollflaska öppnas behöver det frystorkade materialet först rekonstitueras. 
Se kontrollens bipacksedel för tillvägagångssätt. Markera alltid datum för rekonstituering 
på flaskan. 

2. Vid LOT-nummerbyte för kontrollösningen behöver medföljande kalibreringskort 
registreras med instrumentets streckkodsläsare. En signal bekräftar lyckad inläsning. 

3. Öppna en rumstempererad reagensförpackning och ta ur kassetten, precis innan 
kontrollprovtagning. 

4. Kontrollera att kassetten är intakt.  

5. Ta ut en kapillärhållare och en pistong ur dess förpackning. 

6. Kontrollera att kapillärhållaren är intakt.  

7. Ta bort det vita locket från dropptillsatsen och luta kontrollflaskan så att droppröret fylls 
av kontrollösning. 

8. Kontrollera att ingen luft finns kvar i droppröret genom att klämma ut eventuella 
luftbubblor. 

9. För in änden på klaskapillärröret 3 mm i spetsen på droppröret och fyll kapillärröret med 
kontrollösning genom att försiktigt klämma på droppröret. Får man in luft i kapillärröret 
kasseras kapillärhållaren och en ny fylls. 

OBS! Låt inte droppröret komma i kontakt med några andra ytor. Sätt tillbaka det vita 
locket noggrant på dropprörsspetsen till kontrollflaskan. 

10. Torka försiktigt av kapillärens utsida utan att komma i kontakt med den öppna änden. 
Skulle detta hända och man konstaterar att kontrollösning förlorats ska kapillärhållaren 
kasseras och proceduren upprepas med ny kapillärhållare. 

11. Tryck försiktigt fast kapillärhållaren på avsedd plats i reagenskasetten. Ett litet klick ska 
höras. 

12. Analysera sedan kontrollen på samma sätt som ett patientprov punkt 10–20. Men i stället 
för patient-ID anges kontrollens LOT-nummer, använd det medföljande kontrollkortet med 
en sida för respektive kontrollnivå. 

13. Skriv in resultatet i kontrollprogrammet för U-Alb/krea. 

14. Notera eventuella åtgärder, underhåll, LOT-nummer på reagenskassetten osv. i 
kontrollprogrammets kommentarsfält. 
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Extern kontroll  

Leverantör Equalis 

Program Equalis, Albumin i urin, låg nivå (art.nr. 8) 

I kontrollen ingående 
komponenter 

Mikroalbumin, kreatinin och albumin/kreatinin-kvot 

Antal utskick/år 6 ggr/år (2 nivåer/omgång) 

Innehåll Preparerat patienturin  

Beredning, förvaring, 
analys och hållbarhet 

Står angivet i hanteringsföreskriften som finns att hämta digitalt när 
omgången öppnar. Information och andra viktiga instruktioner kan 
förändras. Kontrollera detta genom att alltid läsa hanterings-
föreskriften innan anays utförs. 

Rapportering av 
resultat 

Erhållet resultat rapporteras, enligt instruktioner, via Equalis Online 

https://www.equalis.se/sv/for-deltagare/equalis-online/ 

Miljö- och säkerhetsaspekter 
Följ lokala anvisningar för avfallshantering. 

Interferens och begränsningar 

• Undvik urinprov som är synligt hemolyserade eller har en hög grad av pigmentering. 

• Urinprov som innehåller över 2 000 mg/L albumin kan ge analysresultat som hamnar 
inom intervallet för DCA-systemet på grund av antigenöverskottseffekten i 
direktagglutinationsanalyser. 

• Den mängd albumin som utsöndras i urinen kan variera beroende på ändringar i 
kroppställning, vätskemängd i kroppen, fysisk aktivitet, blodtryck och graviditet. 
Urinprov bör inte tas direkt efter ansträngande aktivitet.  

• Testet bör inte utföras om provet visar på avsevärd bakterietillväxt eller om 
patienten har symptom på urinvägsinfektion 

Känslighet/Mätintervall 
Albumin 5–300 mg/L 

Kreatinin 1,3–44,2 mmol/L 

Albumin/kreatinin-kvot 0,11–226 mg/mmol 

Beräkning/tolkning av resultat 
Kvantitativt inom mätintervall. Om albumin och/eller kreatininvärdet ligger under eller över 
mätintervall visas resultatet med < eller >. Om albuminvärdet är <5 mg/L och kreatininvärdet 
<1,33 mmol/L rapporteras ingen kvot (---). 

Svarsrutin, enheter 
Svar anges i mmol/L kreatinin respektive mg/L Albumin. Kvoten anges i mg/mmol 

  

https://www.equalis.se/sv/for-deltagare/equalis-online/
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Referensområde/beslutsgräns 
Ålder   g/mol kreatinin 
0–29 dygn  beslutsgräns saknas 
30 dygn - <1 år <3,8 
1–5 år  <3,3 
6–10 år  <2,7 
11–15 år  <2,1 
>16 år  <3,0 
Annan tid än morgon <5,0 

Se provtagningsanvisningar för Albumin/Kreatinin, index, U- 
QN-Webportal (vll.se) 

Kalibrator, standard och spårbarhet 
Instrument 
DCA-instrument kalibreras av tillverkaren. Därefter justeras instrumentet automatiskt när det 
startas första gången och under varje analys. I händelse av att systemet inte kan göra 
lämpliga justeringar visas felmeddelande. 

Reagens 
Varje reagenskassettlot genomgår grundlig analys och kontroll innan de släpps till försäljning 
av tillverkaren. 

Värdena för kalibreringsparametrar fastställs, vilket säkerställer optimala reagensprestanda. 
Till varje reagenskassettlot hör ett kalibreringskort med lagrade värden för olika 
reagenskalibreringsparametrar. Innan man använder en ny reagenskassettlot ska 
kalibreringskortet läsas av i instrumentet. 

Innan prov kan analyseras görs en inläsning av streckkoden på reagenskassetten. Det ger 
åtkomst till rätt kalibreringskurva för det aktuella lotnumret för reagenskassetten. Om ingen 
kalibreringskurva finns tillgänglig för en viss LOT kassetter i instrumentet uppmanas 
användaren göra en avläsning av kalibreringskortet. 

De kalibratorer som används till att fastställa kalibrerings-parametervärdena görs med hjälp 
av en vätskeberedning av albumin som består av 99 % monomer, den form av albumin som 
ingår i urin. Kalibratorerna har analyserats mot RPPHS- och NIST-kreatinin och har visat sig ge 
identiska resultat. 

Historik 
2002 – DCA 2000+ fanns vid en del vårdcentraler 
2008 – Byttes ut till DCA Vantage vid Klinisk Kemi Umeå 

Upphandlingar 
Ingen upphandling gjord för analys av U-Mikroalbumin/Kreatinin i Region Västerbotten 

Referenser 
1. Metodbeskrivning och provtagningsanvisningar för Albumin/Kreatinin, index, U-, 

Laboratoriemedicin, klinisk kemi, Region Västerbotten 
2. DCA Vantage Analyzer Användarhandbok 
3. DCA Systems reagensförpackning för Mikroalbumin/Kreatinin, bipacksedel 
4. DCA Systems Kontroller för låga och höga nivåer av Mikroalbumin/Kreatinin, bipacksedel 

Förändringar från senaste utgåva 
Nytt format, Region Västerbotten 

http://intranet.vll.se/appl/qnova/qnwebportal.nsf

