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Metodbeskrivning, PNA 
D-dimer 
Roche, cobas h 232 

 

Indikation 
• Analys av D-dimer används för att utesluta distal ventrombos och/eller lungemboli. 

• Testet görs vid låg klinisk misstanke enligt Wells score. 

• Vid resultat över beslutsgränsen utreder man vidare enligt gällande vårdprogram. 

• D-dimer ska inte utföras i diagnostiskt syfte utan ytterligare undersökningar ska alltid göras 
vid hög klinisk misstanke.  

Medicinsk bakgrund 
D-dimer är en nedbrytnigsprodukt av tvärbundet fibrin. D-dimerkoncentrationen är ett mått 
på den fibrinolytiska aktiviteten av plasmin i det vaskulära systemet. Förhöjda koncentrationer 
av D-dimer kännetecknar ökad koagulerings- och fibrinolytisk aktivitet. Med ett normalt D-
dimer värde kan akut djup ventrombos och lungemboli uteslutas med mycket hög sannolikhet. 

Mätprincip 
Analysen baseras på guldmärkta och biotinylerade monoklonala antikroppar specifika för 
fibrinnedbrytningsprodukter innehållande strukturelement för D-dimer. Tillsammans med D-
dimer i blodet bildar antikropparna ett ”sandwich”-komplex som i sin tur ackumuleras vid 
påvisandezonen. Den positiva signalen visas som en rödaktig linje (signallinje). Överskottet av 
guldmärkta antikroppar samlas längs kontrollinjen och signalerar att testet är giltigt. 
Intensiteten hos signallinjen ökar propotionellt med koncentrationen D-dimer. 

Instrumentets optiska system påvisar de två linjerna, mäter signallinjens intensitet och 
presenterar ett kvantitativt resultat på instrumentets display.  

Provtagning, provhantering och analys 
För provtagning finns sammanfattade instruktioner under rubriken ”Utförande” samt i 
Vårdhandboken / Undersökning och provtagning / Blodprov. 

Venös provtagning i hepariniserat provrör. Becton Dickinson Vacutainer PST II med eller utan 
sepatationsgel skall användas i Region Västerbotten. 

Provmaterial  Helblod 

Provvolym   Minst 150 µL men provröret bör fyllas till angiven nivå för bästa resultat. 

Hållbarhet  Venprov hållbart 8 timmar i rumstemperatur. 

OBS! Kyl- eller frysförvara inte provet. 
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Utrustning 

Roche, Cobas h 232 

Beställning av 
instrument 

Kontakta PNA-instruktör 

Tel. 090-78 525 24, för andra kontaktvägar se: 
http://linda.vll.se/vard/handbocker/patientnara-analyser 

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

Placering Hälsocentralers laboratorier i inlandskommuner 

Service Kontakta Medicinsk Teknik 

Kalibrering Instrumentet läser automatiskt in LOT-specifika kalibreringsdata från 
det kodchip som medföljer varje reagenslot 

Bruksanvisning Medföljer instrumentet och ska förvaras lättillgängligt, gärna i 
anslutning till mätinstrument. 

Tillbehör Beställs i Economa 
Art.nr. 6045 Reagens D-dimer 10 test (Cardiac), kodchip medföljer 
Art.nr. 6046 Kontroll IQC låg och hög nivå (Cardiac) 
Art.nr. 6047 Pipett till D-dimer 20-pack (Cardiac) 

Instruktioner 
Beskrivning av felmeddelanden och påföljande åtgärder finns att läsa i användarhandbok för 
cobas h 232  

Anvisningar för provtagning och analys beskrivs sammanfattat under rubriken Utförande. Mer 
information om provtagning finns att läsa i Vårdhandboken / Undersökning och provtagning / 
Blodprov. 

Underhåll 

Lucka till glidskena Torkas av med mild tvållösning samt sköljes noggrant med vatten om den 
är kraftigt smutsad varje dag som instrumentet används. För 
desinfektering använd ytdesinfektionsmedel.  

Instrument invändigt Torkas av vid behov med ytdesinfektionsmedel. 

Läs mer i avsnittet för underhåll i medföljande användarhandbok för cobas h 232. 

Reagens 

Roche, CARDIAC D-Dimer 

Innehåll Biotinylerade musmonoklonala anti-D-dimerantikroppar ≥1,0µg 

Guldmärkta musmonoklonala anti-D-dimerantikroppar ≥1,0µg 

Buffert och icke-reaktiva komponenter ≥2,8mg 

Beredning Ingen beredning, bruksfärdig reagens i kassetterna 

Förvaring Kyla 2–8°C, i rumstemperatur (15–25°C). 

Hållbarhet Kassett – Oöppnad 

 

Kassett – Oöppnad 

Öppnad förpackning 

I kyla fram till utgångdatum. Behöver ej 
rumstempereras 

1 vecka i rumstemperatur  

Måste användas inom 15 minuter 

 

http://linda.vll.se/vard/handbocker/patientnara-analyser
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Miljö- och säkerhetsaspekter 
Följ lokala anvisningar för avfallshantering. 

Utförande patientprov 
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. 

Venöst 
1. Förbered venös provtagning enligt tidigare instruktioner 

2. Blanda blodet, försiktigt men väl, genom att vicka röret >10 gånger i handen eller med hjälp 
av vagga  

3. Tag fram en testremsa. Om ny förpackning, kontrollera att rätt kodchip finns i 
instrumentet. Jämför lotnumret på skärmen med numret på kodchipet för att säkerställa 
att det matchar testremsan. Om inte, byt kodchip till aktuellt chip för den testremsa som 
skall användas 

4. Skanna din streckkod, för användar-ID (ex. suhe04), för att logga in på instrumentet 

→ huvudmenyn kommer upp 

5. Välj patienttest  

6. Välj patient-ID 

7. Peka på Skanna och skanna in patient-ID på instrumentets högra sida 

8. Instruktionerna på instrumentets skärm talar om att du ska föra in testremsan 

9. Med hjälp av medföljande pipett/spruta dras 150 µl prov från det välblandade venösa 
provtagningsröret 

10. Säkerställ att du har rätt volym utan luftbubblor i sprutan. Håll sprutan lodrätt och tillför 
hela provet utan att vidröra applikationsfältet, på testremsan, med nålen 

11. Peka på V= bocken på bildskärmen för att säkerställa att provet tillförts 

12. Total tid innan analysresultatet visas är ca.10 min 

13. Skriv ut resultatet  

14. Resultat <0,50mg FEU/L skriv in i journalen som negativt resultat 

Resultat ≥0,50 mg FEU/L skrivs i journalen som positivt resultat 
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Instrumentkontroll 

IQC-kontroll 

Tillverkare/produktnamn Roche/CARDIAC IQC 

Innehåll Guldmärkta anti-HSA antikroppar i två (2) nivåer 

Beredning Färdiga att använda 

Förvaring Oöppnad/öppnad 2–30°C 

Hållbarhet Oöppnad behållare, till utgångsdatum angivet på 
behållaren 

Öppnad behållare, 6 månader. Notera datum vid öppning 

Analysfrekvens Dagligen eller varje dag som instrumentet ska användas 
till analys av patientprover 

Analys av kontroll Kontrollmaterialet måste rumstempereras före analys 

Registrering av kontrollresultat Kontrollprogram för D-dimer i G: 

G:/Hälsocentralens namn/Labkontroller/Internkontroll 

Utförande IQC-kontroll 
Roche CARDIAC IQC-kontroll fungerar som en prestandakontroll för det optiska systemet hos 
instrumentet cobas h 232. Testet består av två återanvändbara kontrollremsor, en för det lägre 
mätintervallet och en för det högre mätintervallet.  

Analysprocedur 
1. Låt Roche CARDIAC ICQ- testremsorna uppnå rumstemperatur 

2. Starta instrumentet 

3. Tag ut testremsa low från behållaren och stäng locket omedelbart 

4. Välj ”Kontrolltest” i huvudmenyn på instrumentet 

5. Följ instruktionerna på instrumentets skärm 

6. Mätningen startar när testremsan är i mätposition 

7. Resultatet visas efter några sekunder 

8. Lägg tillbaka testremsan i behållaren och upprepa proceduren med den andra testremsan, 
high, från steg 3 

9. Registrera resultaten i ert kontrollprogram för D-dimer som finns i gemensamma 
dokument (G:) 

G:/Hälsocentralens namn/Labkontroller/Internkontroll 

 

Visning av resultat 

”Pass” Det optiska systemet för instrumentet fungerar som det ska i det mätområdet. 
”Fail”  Värdet ligger utanför det analyserade mätintervallet. 

• Upprepa instrumentkontrollen med en ny IQC-testremsa av samma typ 
från en ny, oöppnad behållare. Om resultatet visar ”pass” denna gång 
anses den första testremsan vara defekt och måste kastas. 

• Kvarstår problemet? Kontakta PNA-instruktörerna vid klinisk kemi 

• Notera alla eventuella åtgärder i kontrollprogrammets kommentarsfält 
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Extern kontroll  

Leverantör Equalis 

Program Equalis PNA – D-dimer (415) 

I kontrollen ingående 
komponenter 

P-D-dimer 

Antal utskick/år 4 ggr/år, 2 nivåer/omgång 

Innehåll Färskfrusen ACD plasma 

Beredning, förvaring, analys 
och hållbarhet 

Information och instruktioner finns på: 

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

Rapportering av resultat Erhållet resultat rapporteras, enligt instruktioner, via 
Equalis Online 

Interferens/felkällor 

• Provet bör inte tas tidigare än 8 timmar efter senaste biotindosen på patienter som 
behandlas med höga biotindoser (dvs >5mg/dag). 

• Höga koncentrationer av lipoinsyra (t.ex. i läkemedel eller som tillsats i mat) kan leda till 
lägre mätvärden. 

• Mycket höga D-dimerkoncentrationer (cirka> 50mg/L) kan leda till sänkta värden (”hook”-
effekt). Det kan då hända att kontrollinjen inte uppträder och instrumentet kan visa ett 
felmeddelande. Om detta sker måste analysen utföras med annan metod. 

• Mer om interferenser finns att läsa i den bipacksedel som medföljer förpackningen 
testremsor. 

Mätintervall 
0,10–4 mg/L (1mg/L motsvarar 1 FEU mg/L (fibrinogen ekvivalenta enheter)). 

Svarsrutin 
Analysen svaras ut som negativ eller positiv 

Referensintervall/beslutsgräns 
Enhet: FEU mg/L 

Resultat <0,5 FEU mg/L svaras ut med texten negativt. 

Resultat ≥0,5 FEU mg/L svaras ut med texten positivt. 

Kalibrator, standard och spårbarhet 
• Roche CARDIAC Control D-dimer analysen kalibreras mot Tina-Quant D-dimer-analysen 

med hjälp av citratplasma. 

• Instrumentet läser automatisk in lotspecifika kalibreringsdata från kodchipet, vilket 
eliminerar behovet av att användaren utför kalibrering. 

• Varje kit innehåller ett lotspecifikt kodchip som skall läsas in i instrumentet vid lotbyte. 

Historik 
Clearview Simlify D-dimer infördes 2009-01-01 

Biosynex D-dimer (Dima DDI) infördes 2016-03-18 då tidigare test slutat distribueras. 

Roche, cobas h 232 med Roche, CARDIAC D-Dimer infördes i mars 2020 då tidigare test slutat 
distribueras och ingen liknande metod hittats med samma kvalitet. 
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Validering 
Analysen har validerats mot laboratoriets egen metod Medirox på ACLTOP 750 med god 
överrensstämmelse även om de inte presenteras med samma enhet. 

Medirox D-dimer har beslutsgräns <0,20 mg/L 

CARDIC D-dimer har beslutsgräns <0,50 FEU mg/L (fibrinogen ekvivalenta enheter). 

Referenser 
1. Bipacksedel, Roche CARDIAC D-dimer 2016-09, V 6.0  

2. Bipacksedel, Roche CARDIAC Control D-dimer 2018-01, V 3.0  

3. Bipacksedel, Roche CARDIAC IQC 2019-04, V 2.0. 


