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Avvikelser för höga (>4.5) CoaguChek INR-värden 

på grund av kalibrering med WHO-

referensstandarden rTF/16 
 

 

Produktnamn/GMMI 

 

CoaguChek XS PT Test PST 07671687170 

CoaguChek XS PT Test  04625358170 

CoaguChek PT Test  06688721170 

 

System  CoaguChek® XS system 

CoaguChek® INRange system  

CoaguChek® XS Pro system  

CoaguChek® Pro II system 

 

Berörda lotnr/serienr 

 

CoaguChek XS PT Test PST från #272167 till #334498 

CoaguChek XS PT Test  från #272167 till #334498 

CoaguChek PT Test  från #272170 till #353606 

 

Programversion 

 

N/A (ej tillämplig) 

Typ av åtgärd Säkerhetsåtgärd (FSCA) 

 

 

 

Bästa kund,  

 

Vi vill med detta utskick informera er om att Roche Diagnostics har beslutat att implementera en tillfällig 

omkalibrering av våra CoaguChek PT-, XS PT- och XS PT PST-testremsor till den tidigare WHO-standarden rTF*/09. 

Samtidigt kan vi bekräfta att alla CoaguChek-testremsor på marknaden som har kalibrerats enligt den senaste 

WHO-standarden rTF/16 (se ovan angivna lotnummer) är säkra att använda för INR-resultat mellan 0,8 och 4,5. 

 

*(rTF = humant, rekombinant tromboplastin/rekombinant humant vävnadsfaktorreagens)  
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referensstandarden rTF/16 
 

 

 

Beskrivning av situationen 
 

Sedan CoaguChek introducerades på marknaden har testremsor kalibrerats mot ett standard-

referenstromboplastin som tillhandahålls av WHO. Under 2016 fastställdes ett nytt WHO-referenstromboplastin; 

rTF/16. Denna nya WHO-referensstandard kalibreras mot INR-värden mellan 1,5 och 4,5 INR och erhålls från 

humana vävnadsfaktorer. Jämfört med den tidigare WHO-standarden med humanbaserat tromboplastin (rTF/09), 

leder detta till en ökning i INR-värden (6 % avvikelse) och uppvisar ett högre internationellt sensitivitetsindex (ISI):1 

 

WHO-standard ISI 

rTF/09 1,08 

rTF/16 1,11 

    Tabell 1: ISI-värden för WHO-standarder 

 

Roche Diagnostics beslutade att byta till den nya WHO-standarden, och var ett av de första företagen som 

levererade CoaguChek-testremsor kalibrerade mot denna nya (rTF/16) standard till marknader från januari 2018. 

 

Roche Diagnostics har mottagit ett ökat antal klagomål rörande avvikelser för CoaguChek-testremsor gentemot 

kontroller som inte kommer från Roche samt laboratoriemetoder under de senaste veckorna. Därför påbörjade vi 

en djupgående analys för att fastställa skälet till de observerade skillnaderna. 

 

Resultaten från analysen var som följer: 

 

● För värden inom det gemensamma terapeutiska intervallet (upp till 4,5 INR) och som omfattas av den nya 

(rTF/16) WHO-standarden (1,5–4,5 INR) bekräftades en avvikelse på 6 % när vi jämförde de nya 

CoaguChek-testremsorna mot Innovin-baserat tromboplastin från den tidigare (rTF/09) WHO-

referensstandarden. Denna avvikelse orsakas av skillnaderna mellan den tidigare (rTF/09) och den nya 

(rTF/16) WHO-referensstandarden och var förväntade. 
● För värden >4,5 INR upptäcktes en oväntad ökande positiv avvikelse mellan CoaguChek-testremsor som 

kalibrerats enligt den senaste WHO rTF/16 och Innovin-baserade laboratoriemetoder som kalibrerats 

enligt rTF/09.  
● Inga avvikelser har upptäckts med de tidigare CoaguChek-testremsorna som kalibrerats enligt den 

tidigare WHO-standarden rTF/09. De flesta laboratoriemetoder kalibreras fortfarande enligt den tidigare 

WHO-standarden (rTF/09). 

 

Åtgärder som Roche Diagnostics vidtagit 
 

Eftersom en medicinsk risk inte kan uteslutas på grund av ett potentiellt beslut om Vitamin K-behandling för INR-

intervall >4,5 INR, beslutade man att göra en ny beräkning av kalibreringen för kommande CoaguChek-

testremseloter i enlighet med den tidigare WHO-standarden (rTF/09). För övrigt kan de aktuella CoaguChek-

testremsorna, som kalibrerats enligt den nya WHO-standarden rTF/16, fortfarande användas, men begränsat till 

INR-värden på upp till 4,5 INR. Alla värden över 4,5 INR som uppmätts med CoaguChek-testremsor för de berörda 

lotnumren (se ovan) ska dubbelkontrolleras mot en laboratoriemetod. Så som påtalas i metodbladet för 

testremsorna korrelerar metoder som använder Innovin som tromboplastin (Siemens) mycket väl med CoaguChek-

systemet. 
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De första testremsorna som omkalibrerats till rTF/09 kommer att finnas tillgängliga i mitten av oktober 2018:  

 

REF-nummer Produktnamn Lotnummer 
(kodchipnr) 

Tillgänglighet i 
lager  

07671687170 CoaguChek XS PT Test PST, 24 tests ≥334499 (S_344) V. 42 

04625358170 CoaguChek XS PT Test, 24 tests ≥334499 (S_344) V. 42 

06688721170 CoaguChek PT Test, 2 x 24 tests ≥361433 (S_062) V. 42 
Tabell 2: Tillgänglighet rTF/09-loter 

 

 

Lotnumret är tryckt på etiketten som fästs på testremseförpackningen vid tillverkningen: 

*Endast exempel på förpackning 

 

För de ovan nämnda loterna i tabell 2 har problemet åtgärdats och värden på upp till 8,0 INR är giltiga. 

 

Till dess att de nya loterna finns tillgängliga kommer rTF/16-kalibrerade testremsor fortsättningsvis att distribueras 

av följande skäl: 

 

• värden är tillförlitliga från resultat 0,8 till 4,5 INR. 

• skillnaden på 6 % som orsakas av den nya WHO-standarden utsätter inte patienter för medicinsk risk. 

 

En omkalibrering till den nya rTF/16-standarden kommer att utvärderas noggrant.  
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Åtgärder att vidta för kunden/användaren  
För att förebygga risker för er och patienter ber vi dig att vidta följande åtgärder: 

 

1. Vårdpersonal som använder någon av de berörda loterna på sin mottagning/sitt sjukhus: 

● Värden ≤4,5 INR: Värdena är giltiga och kan användas utan labbjämförelser. 
● Värden >4,5 INR: Värdena ska jämföras med en laboratoriemetod.  
Så som påtalas i metodbladet för testremsorna korrelerar metoder som använder Innovin som 

tromboplastin (Siemens) mycket väl med CoaguChek-systemet.  

 Metodblad CoaguChek XS PT, XS PT Test PST: […] Kliniska studier genomfördes, där ven- och 

kapillärblodsresultat från CoaguChek XS/XS Plus/XS Pro Systems jämfördes med venblodsresultat som erhållits med 

hjälp av laboratoriereferensmetoden Innovin (Dade-Behring). Majoriteten av lutningar befanns vara mellan 0.93 och 

1.04 för venresultat och mellan 0.92 och 1.03 för kapillärresultat  [….] 

 Metodblad CoaguChek PT Test: […] En klinisk studie genomfördes vid 4 externa laboratorier, där 

venblodsresultat som erhållits med CoaguChek PT Test jämfördes med vencitrerade plasmaresultat som erhållits  

med laboratoriemetoden Innovin (Siemens) [….] 

 Observera! 

 Andra metoder som använder t.ex. Neoplastin Plus eller Thromborel S korrelerar inte lika bra med  

CoaguChek-systemet. 

 

2. Vårdpersonal med patienter som använder egenvård/självtestning:  

● Värden ≤4,5 INR: Värdena är giltiga och kan användas utan labbjämförelser. 
● Värden >4,5 INR: Värdena ska jämföras med en laboratoriemetod.  

 
Så som påtalas i metodbladet för testremsorna korrelerar metoder som använder Innovin som 

tromboplastin (Siemens) mycket väl med CoaguChek-systemet.  

Du ombeds att aktivt se till att överlämna det bifogade patientinformationsbrevet på valfritt sätt till de 

patienter som använder CoaguChek-testremsor från de berörda loter som kalibrerats mot rTF/16. 

 

3. Försäkringsgivare & återförsäljare (grossister, apotek etc.):  

Om patienter kontaktar dig rörande INR-resultat över det terapeutiska intervallet ska du råda dina kunder 

att kontakta sin lokala vårdgivare. 

 

Så snart du har erhållit de nya rTF/09-kalibrerade testremseloterna kan du återgå till dina vanliga test- och 

behandlingsprocedurer. 

 

För patienter som utför självtestning 
Observera den inverkan detta har på patienter som omfattas av patientsjälvtestning:  

Alla METODBLAD för CoaguChek-testremsor som används av patienter (XS PT/XS PT PST) innehåller följande råd: 

 

CoaguChek XS PT Test: 

”Om det uppmätta PK/INR-resultatet är onormalt högt eller lågt ska du upprepa analysen. Om PK/INR-

resultatet fortfarande är utanför det terapeutiska intervallet som din läkare specificerat ska du omedelbart 

kontakta din läkare och fråga om lämplig (antikoagulerande) åtgärd att vidta för att minska risker som kan 

uppträda på grund av omfattande antikoagulation (blödningsrisk) eller otillräcklig antikoagulation (risk för 

trombos).” 

 



Viktigt säkerhetsmeddelande | Point of Care | SBN-CPS-2018-014 | version 1 | 5/5 

 

 

Avvikelser för höga (>4.5) CoaguChek INR-värden 

på grund av kalibrering med WHO-

referensstandarden rTF/16 
 

 

CoaguChek XS PT Test PST: 

”Om det uppmätta resultatet är utanför det terapeutiska intervallet som specificerats av din läkare ska du 

upprepa testet. Om resultatet fortfarande är utanför det terapeutiska intervallet ska du omedelbart kontakta 

din läkare och fråga om vilka åtgärder du ska vidta.” 

 

Ovan nämnda begränsning för mätintervallet påverkar endast i liten skala behandlingen av patienter som utför 

självtestning. Risken för onödigt vitamin K-intag på grund av avvikande höga INR-värden (>4,5) minskar genom 

kontakten med behandlande vårdpersonal. 

 

För patienter som utför egenvård/självmonitorering 

Observera den inverkan detta har på patienter som omfattas av egenvård/självmonitorering: 
Patienter som utför egenvård/självmonitorering har informerats om att kontakta sin behandlande vårdenhet så 

snart de uppmäter värden över 4,5 INR. Därför kan patienter fortsätta använda sin CoaguChek-produkt som 

tidigare, med en begränsning: Om de erhåller värden över 4,5 INR ska de be sin läkare om parallelltestning med en 

laboratoriemetod för att besluta om vidare medicinering.  

Ovan nämnda begränsning för mätintervallet (>4,5) påverkar endast i liten skala behandlingen av patienter som 

utför självmonitorering. Risken för onödigt vitamin K-intag på grund av avvikande höga INR-värden (>4,5) minskar 

genom kontakten med behandlande vårdpersonal. 

 

 

Kommunikation rörande detta säkerhetsmeddelande 

 
Detta meddelande måste vidarebefordras till andra personer i er organisation som kan beröras av detta.  

 

Vänligen uppmärksamma detta meddelande och tillhörande åtgärder under en övergångsperiod, för att säkerställa 

att korrigeringsåtgärden blir effektiv.  

 

Undertecknad bekräftar att detta meddelande har kommunicerats till berörd tillsynsmyndighet. 

 

Vi beklagar det medarbete som detta kan tänkas medföra och hoppas på er förståelse och ert stöd. 

 

  

Med vänlig hälsning  

 

Hélène Lövgren-Bissmarck  

Technical Product Manager Primary Care  

E-post: helene.loevgren-bissmarck@roche.com  

 

Roche Diagnostics Scandinavia AB  
Arvid Tydéns allé 7 
171 69 Solna  
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