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PRODUKTINFORMATION 
Datum: 2019.04.10 

 

Produktnamn: CoaguChek XS PT Test PST 

CoaguChek XS PT 24 Test 

CoaguChek XS PT 2 x 24 Test 

 

Produktnummer: 07671687170 /Apotekets-ID 737560 

04625358170  

06688721170 

 

System som berörs: CoaguChek XS/INRange 

CoaguChek XS Pro 

CoaguChek Pro II 

 

Summering av ärendet: Ökad skillnad i PK-resultat vid parallelltest mellan 

CoaguChek och laboratoriernas koagulationsinstrument. 

 

Orsak 

De flesta laboratorier i Sverige använder en kalibrator från vårt nationella 

kvalitetssäkringsorgan Equalis för att kalibrera sina koagulationsinstrument. Sedan maj 2018 

har laboratorierna börjat byta till en ny Equalis (PK)INR-kalibrator lot, från 31-33 till 34-36. Efter 

detta lotbyte har laboratorierna kunnat se att (PK)INR-resultaten ligger högre än tidigare.  

 

Vad har det för betydelse att laboratoriernas resultat ligger högre än tidigare? 

För patienter som testar sitt (PK)INR-värde på ett laboratorium har det enligt Equalis ingen 

klinisk betydelse. Patienter som har CoaguChek och parallelltestar sig mot ett laboratorium 

kommer däremot att se en större skillnad i resultaten än tidigare.  

 

Laboratorieresultaten kan visa mellan 5 % -15 % högre resultat än tidigare. 

 

Skillnaden i resultat hos laboratorierna jämfört med tidigare varierar beroende på PK(INR)-

värdet. För normala PK(INR)-värden (<1,2) är skillnaden +5% och för PK(INR)-värden inom det 
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terapeutiska intervallet (2-3,5) är skillnaden +7 – 10%. Equalis har också kunnat se att vid 

resultat > 3 INR kan skillnaden vara uppemot +15%. 

 

Resultaten från CoaguChek kommer ligga kvar på samma nivå som tidigare eftersom analysen 

på instrumentet inte är beroende av en extern kalibrator. Av den anledningen kommer 

skillnaden mellan de två olika analysprinciperna att öka. Denna ökning i skillnaden mellan ett 

laboratorieprov och en analys utförd på CoaguChek bör också beaktas när nya användare skall 

parallelltesta sig och godkännas för användande av instrumentet. 

 

Vad är en kalibrator? 

En kalibrator är ett standard- eller referensmaterial som används för att standardisera eller 

kalibrera ett instrument eller laboratorieförfarande.  

 

Vad innebär att kalibrera och varför gör man det? 

När instrument analyserar ett prov för t.ex (PK)INR arbetar de på olika sätt. Det kan vara t.ex. 

optiska instrument eller mekaniska. CoaguChek använder en analysmetod där en liten 

mikroström skapas. Denna mikroström motsvarar ett specifikt INR-värde. För att instrumentet 

skall förstå hur det skall ”översätta” värdet på mikroströmen till ett INR-värde behövs en 

kalibrator. Kalibratorn fungerar som ett facit för instrumentet. 

När och hur kalibreras koagulationsinstrument på laboratorierna? 

Laboratorier har olika regler för när och hur ofta ett instrument kalibreras men en gemensam 

grundregel är att kalibrering skall ske vid byte av reagenslot. Att kalibrera (PK)INR-analysen på 

ett laboratorie-instrument är en manuell process som ser lite olika ut beroende på vilken typ av 

instrument som används.   

 

Hur vet man att kalibreringen är rätt och att man kan lita på resultaten? 

För att kontrollera att kalibreringen är rätt analyseras kontroller efter en kalibrering. Kontroller 

kan finnas i en eller flera nivåer och har förbestämda börvärden. När en kontroll analyseras 

måste resultatet överensstämma med det förbestämda börvärdet som tillverkaren anger. Gör de 

inte det måste instrumentet kalibreras om och kontroller analyseras igen. 

Hur kalibreras CoaguChek? 

CoaguChek behöver aldrig kalibreras av användaren. Detta görs redan vid tillverkningen av 

testremsorna. Kalibreringsdata är individuella för varje lotnummer av testremsor. Dessa data 

laddas ner på ett kodchip som följer med varje burk med testremsor. När kodchipet sätts in i 

instrumentet kalibreras det automatiskt. Kalibreringen är därför stabil och påverkas inte av yttre 

omständigheter som t.ex. manuell hantering/förvaring av kalibrator och reagens. 

 



 

 

3/4 
 

För kalibrering av en ny lot testremsor analyseras varje lot med blod från friska blodgivare och 

*Marcumar-patienter. Parallellt bestäms hematokritnivåns påverkan mycket specifikt.  

Båda uppsättningarna av data (kalibreringsdata och korrigeringsfaktorer för hematokritnivån) 

programmeras på kodchipet för testremsorna. Dessa data är relevanta för analyser av blod. 

Mätaren känner igen ett blodprov på grund av dess hematokritnivå, och därefter används 

kalibreringsdata. 

 

Hur vet man att CoaguChek är rätt kalibrerad och att man kan lita på resultaten? 

Det finns inga specifika kontroller till patientnära instrument som CoaguChek. Det skulle vara 

svårt att hantera för användarna. Patienterna skall istället parallelltesta sig mot ett laboratorium 

vid regelbundna tillfällen som fastställs individuellt av vårdgivaren. Eftersom 

laboratorieinstrumentens kalibrering är kontrollerad på sin riktighet med hjälp av kontroller blir 

även användarnas instrument på så vis indirekt kontrollerade. 

Vad är värdet med att använda samma kalibrator från Equalis till (PK)INR-laboratorieanalyser? 

Syftet med att använda samma kalibrator från Equalis är att jämna ut metodskillnader mellan 

olika laboratorier som kan påverka analysresultaten. En patients (PK)INR-analysresultat skall 

vara oberoende av vilket laboratorium patienten vänder sig till. 

 

Hur mycket skiljer sig (PK)INR-resultaten åt mot tidigare med den nya kalibrator från Equalis? 

Vid analys av normalprover < 1,2 (PK)INR på laboratorieinstrument kan resultaten vara upp till 

5 % högre än tidigare. Inom det terapeutiska intervallet (PK)INR 2-3,5 har det rapporterats olika 

avvikelser med mellan 7 % - 10 % högre resultat än tidigare. Equalis har också kunnat se att vid 

resultat > 3 (PK)INR kan skillnaden vara uppemot +15%. 

 

Det betyder att ett (PK)INR-resultat som tidigare varit 2,3 INR på ett laboratorieinstrument kan 

idag bli 2,4 INR - 2,6 INR. Ett (PK)INR-resultat som tidigare varit 3,0 INR på laboratoriet kan 

idag bli 3,3 INR – 3,5 INR. Resultaten på CoaguChek ligger kvar på samma nivå som tidigare.  

 

Var hittar jag mer information om orsaken till resultatskillnaden? 

Vid eventuella frågor kontakta din representant från Roche Diagnostics eller ditt laboratorium. 

Equalis har på sin hemsida ett informationsbrev som beskriver orsaken till resultatskillnaden 

efter byte av kalibratorlot. Brevet finns att läsa på följande länk:  

 

https://www.equalis.se/sv/vaar-verksamhet/kalibratorer/lotbyte/ 

 

*Marcumar 

Marcumar (Fenprokoumarol) är liksom Warfarin en vitamin K antagonist och används för att 

förlänga blodets koagulationstid. Det är ett vanligt läkemedel fr.a. i Europa och Amerika. 

https://www.equalis.se/sv/vaar-verksamhet/kalibratorer/lotbyte/
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CoaguChek XS tillverkas i Tyskland och av den anledningen används blod från patienter som 

medicinerar med Marcumar för att kalibrera nya loter av testremsor. 

 
Teknisk produktchef Hélène Lövgren-Bissmarck  

(helene.loevgren-bissmarck@roche.com)  
 
Roche Diagnostics Scandinavia AB  
Arvid Tydéns allé 7 171 69 Solna  
www.roche.se 

 

 


