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 1.   Numatyta paskirtis                                                                           
 

NADAL® D-Dimero greitasis testas naudojamas kokybiniam D-
Dimero aptikimui žmogaus kraujyje ir plazmoje. Testas 
naudojamas kaip priemonė vertinant pacientus, kuriems 
įtariama išplitusi intravaskulinė koagliacija (DIK), giliųjų venų 
trombozė (GVT) ir plaučių embolija (PE). 

 

Kraujo krešėjimo proceso metu fibrinogenas virsta fibrinu, 

aktyvinant trombiną. Gauti fibrininiai monomerai 

polimerizuojasi, kad sudarytų nesusijungusio fibrino tirpų gelį. 

Tada šis fibrino gelis paverčiamas susijungusiu fibrinu veikiančiu 

aktyvuotu XIII faktoriaus trombinu, kad susidarytų netirpus 

fibrininis krešulys. Susidarius fibrino krešuliui, prasideda 

plazmino, pagrindinio krešėjimą lizuojančio fermento, gamyba.  

Nors fibrinolitinis fermentas plazminas skaido tiek fibringeną, 

tiek fibriną, kad gautų skilimo produktus, tik skaidymo 

produktuose, susidedančiuose iš sujungto fibrino, yra D-Dimero 

ir jie yra vadinami kryžmintais fibrinų skaidymo produktais. 

Todėl fibrinų dariniai žmogaus kraujyje ar plazmoje, kuriuose 

yra D-Dimero, yra specifinis fibrinolizės žymeklis. 

Greitojo NADAL® D-Dimero testo aptikimo riba yra 500 ngƒml D-

Dimerų. 

3.   Testo veikimo principas                                                                                   

Greitasis NADAL® D-Dimero testas (kapiliarinio kraujo/plazmos) 
nustato D-Dimerą, vizualiai aiškinant spalvos raidą vidinėje 
juostelėje. Anti-D-Dimero antikūnai imobilizuojami ant 
tiriamosios membranos srities, o anti-Dimero antikūnai yra 
imobilizuoti kontroliniame regione. Tyrimo metu mėginys 
reaguoja su anti-D-Dimero antikūnais, konjuguotais su 
spalvotomis ir iš anksto padengtomis dalelėmis ant juostelės 
mėginio. Tada mišinys migruoja per membraną veikdamas 
kapiliarą ir sąveikauja su reagentais, esančiais ant membranos. 
Jei bandinyje yra pakankamai D-Dimero, bandymo membranos 
srityje susidarys spalvota juostelė. Ši spalvota juostelė nurodo 
teigiamą rezultatą, o jos nebuvimas - neigiamą rezultatą. 
Spalvotos juostelės pasirodymas kontroliniame regione yra 
procedūrinė kontrolė, rodanti, kad mėginio tūrio buvo pridėta 
pakankamai ir įvyko membranos sulipimas. 

 
5/10/25 NADAL® D-Dimero testo kasetės 

5/10/25 vienkartinių pipečių (po vieną kiekviename 
maišelyje) 

1/2/5 lašintuvo buteliukas(-i) su buferiu 

 1 pakuotės lapelis  

 5.  Papildomos reikalingos priemonės                                                                                  

 Mėginių surinkimo indelis 

 Centrifuga 

Laikmatis 

 
 Testo rinkiniai turi būti laikomi 2–30°C temperatūroje iki 

galiojimo laiko pabaigos, nurodytos ant dežutės.  

 Testo kasetės turi būti laikomos jų sandariuose maišeliuose 

iki pat testų panaudojimo.  

 Testo rinkinio neužšaldykite! 

 Reikia saugoti rinkinio komponentus nuo užteršimo. 

Nenaudokite, jei yra įrodymų dėl mikrobų užteršimo ar 

kritulių susidarymo. Biologinis išpilstymo įrangos, indelių ar 

reagentų užteršimas gali sukelti klaidingus rezultatus. 
 

 
Testų rinkinyje yra gyvulinės kilmės produktų. Patvirtintos 

žinios apie kilmę ir/arba sanitarinę gyvulių būklę neduoda 

visiškos garantijos dėl perduodamų patogeninių agentų 

nebuvimo. Be to, rekomenduojama, kad šie produktai būtų 

laikomi kaip potencialiai užkrėčiami, todėl turi būti laikomasi 

įprastų saugos priemonių (pvz. draudžiama nuryti arba įkvėpti). 

 Norėdami išvengti kryžminio mėginių užteršimo, kiekvienam 

mėginiui naudokite atskirą naują mėginių surinkimo konteinerį. 
Prieš naudodami testą atidžiai perskaitykite instrukcijos 
lapelį. 

Mėginių ir testo rinkinių laikymo vietoje nevalgykite, negerkite 

ir nerūkykite. Su visais mėginiais elkitės taip, lyg jie būtų 

užkrėsti. Laikykitės nustatytų atsargumo dėl mikrobiologinių 

pavojų procedūrų ir standartinių tinkamo mėginių utilizavimo 

rekomendacijų. Kai mėginiai yra tiriami, vilkėkite apsauginius 

rūbus, tokius kaip laboratoriniai chalatai, vienkartinės pirštinės 

ir akių apsauga. 

 Nemaišykite skirtingų testų partijų reagentų, t. y. 

nenaudokite reagentų iš skirtingų testų rinkinių. 

 Drėgmė ir netinkama temperatūra gali neigiamai paveikti 

tyrimo rezultatus. 
Panaudotos testo medžiagos turi būti išmestos pagal vietines 
taisykles. 
• Kraujo kaupimui reikia naudoti konteinerius, kuriuose yra 
antikoaguliantų, tokių kaip EDTA, citratas ar heparinas. 

 

 
Mėginių ėmimas 
• NADAL® D-Dimero greitasis testas (kapiliarinio kraujo/plazmos) 
yra skirtas naudoti tik su žmogaus kapiliarinio kraujo ar plazmos 
mėginiais. 
• Šiame tyrime rekomenduojama naudoti tik skaidrius, 
neholizuotus pavyzdžius. Kad būtų išvengta hemolizės, plazmą 
reikia atskirti kuo greičiau. 
• Kraujo laikymui reikia naudoti konteinerius, kuriuose yra 
antikoaguliantų, tokių kaip EDTA, citratas ar heparinas. 
• Prieš tirdami mėginius, palaikykite juos kambario 
temperatūroje. Prieš tyrimą užšaldyti mėginiai turi būti visiškai 
atitirpinti ir gerai išmaišyti. Venkite pakartotinio mėginių 
užšaldymo ir atšildymo. 
• Ikteriški, lipemiški, hemolizuoti, termiškai apdoroti ir užteršti 
mėginiai gali sukelti klaidingus rezultatus. 
Mėginių transportavimas ir laikymas 
• Atlikite tyrimą iškart po mėginių paėmimo. Nepalikite mėginių 
ilgą laiką kambario temperatūroje. Plazmos mėginius galima 
laikyti 2–8˚C temperatūroje ne ilgiau kaip 3 dienas. Ilgalaikiam 
saugojimui mėginius reikia laikyti žemesnėje kaip –20−C 
temperatūroje. Kapiliarinis kraujas, surinktas venopunktūros 
būdu, turėtų būti laikomas 2–8 ° C temperatūroje, jei testas bus 
atliekamas per 2 dienas nuo mėginio surinkimo. Neužšaldykite 
kapiliarinio kraujo mėginių! Kapiliarinio piršto paimtas kraujas 
turėtų būti ištirtas nedelsiant. 
• Jei mėginiai turi būti išsiųsti, supakuokite juos laikydamiesi visų 
galiojančių etiologinių medžiagų gabenimo taisyklių. 

 
I. Paruošimas 

1. Prieš atliekant tyrimą, mėginius ir/arba kontrolinius 
prietaisus palaikykite kambario temperatūroje (15–30 ° C). 

2. Išimkite bandymo kasetę iš uždaryto folijos maišelio ir 

2.   Įvadas 

4.   Reagentai ir medžiagos esantys rinkinyje 

6.   Laikymas ir stabilumas 

7.   Įspėjimai ir atsargumo priemonės 

8.   Mėginių ėmimas ir paruošimas 

9.   Testo procedūra 
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padėkite ant švaraus, lygaus paviršiaus. Pažymėkite 
testo kasetę paciento arba kontrolės identifikacijai. 
Norint gauti geriausius rezultatus, testą reikia atlikti 
per valandą. 
II. Testo procedūra 
1. Įdėkite 2 lašus kapiliarinio kraujo arba 1 lašą plazmos į 

bandomosios kasetės mėginio šulinėlį (S) naudodami 
pridedamą vienkartinę pipetę. 
ARBA 
Leiskite nuvarvėti dviems kraujo lašams iš piršto galiuko į 
tiriamosios kasetės mėginio šulinio (S) centrą. 
Venkite oro burbuliukų susidarymo mėginio šulinyje (S) ir į 
rezultato zoną neįpilkite jokio tirpalo! 

  
 
ARBA  
 
 

 
 

ARBA  
 
 
2. Įpilkite į mėginį 1 lašą buferio ir 

įjunkite laikmatį.  
3. Palaukite, kol pasirodys spalvota (-os) 

linija (-os). Perskaitykite rezultatą po 10 
minučių. Negalima interpretuoti 
rezultato praėjus daugiau nei 20 
minučių.  

 

Teigiamas rezultatas: 
Membranoje išryškėja dvi atskiros 
spalvotos linijos. Viena spalvota linija 
išryškėja kontrolinės linijos zonoje (C) ir 
antra linija atsiranda testo rezultato 
linijos zonoje (T).   
Pastaba: 
Spalvos intensyvumas testo linijos 
zonoje (T) gali skirtis priklausomai nuo 
mėginyje esančios analitės 
koncentracijos. Todėl bet koks testo 
linijos zonos (T) spalvos atspalvis 
turėtų būti laikomas teigiamu. 
Atkreipkite dėmesį, kad tai tik 
kokybinis tyrimas ir juo negalima 
nustatyti analitės koncentracijos 
mėginyje. 

Neigiamas rezultatas: 
Kontrolinės linijos zonoje (C) išryškėja 
tik viena spalvota linija. Testo linijos 
zonoje (T) linija neišryškėja. 

Neįvertinamas rezultatas: 
Neišryškėja kontrolinė linija (C). Jeigu 
numatytu tyrimo rezultatų vertinimo 
laiku neišryškėja testo kontrolinė 
linija, testą reikia išmesti. Prašome 
peržiūrėti instrukciją ir pakartoti 
tyrimą su nauja testo kasete. Jeigu 
problema pasikartoja, nustokite 

naudoti testo rinkinį ir susisiekite su savo 
platintoju. 

Pastaba: Dažniausios kontrolinės linijos trūkumo priežastys yra 
nepakankamas mėginio kiekis, netaisyklingas testo atlikimas 
arba pasibaigęs galiojimo laikas.  

 
 Teste yra naudojama vidaus proceso kontrolės priemonė. 

Jeigu kontrolinės linijos zonoje (C) išryškėja spalvota linija, tai 
laikoma teigiama vidaus proceso kontrole, patvirtinančia 
pakankamą mėginio tūrį ir teisingą atlikimo technologiją. 

 Išorinė kontrolė nėra pateikiama su šiuo rinkiniu. Norint 
patvirtinti bandymo procedūrą ir patikrinti tinkamą bandymą, 
rekomenduojama ištirti teigiamą ir neigiamą kontrolę kaip 
gerą laboratorinę praktiką. 

12. Apribojimai                                                                                                    

• NADAL® D-Dimero greitasis testas (kapiliarinio 
kraujo/plazmos) yra skirtas profesionaliai in vitro diagnostikai 
ir turėtų būti naudojamas tik kokybiniam D-Dimero 
nustatymui. 

• Klinikinė diagnozė neturėtų būti grindžiama tik D-Dimero 
greitojo testto rezultatais. Priimant diagnostinį sprendimą, 
turėtų būti įtrauktas visas paciento klinikinis kontekstas, 
atsižvelgiant į klinikinius požymius ir kitą svarbią informaciją, 
pvz., „Šulinėlio prieš testą nustatytas tikimybės balas“ ar 
panašiai. 

• Neigiami D-Dimero rezultatai gali pasirodyti labai retai net 
esant DVT dėl kitų veiksnių, įskaitant krešulio amžių ar padėtį, 
gydymą heparinu ir kai D-Dimero koncentracija yra mažesnė už 
testo jautrumą. 

 

Numatomos vertės 

Padidėjęs D-Dimero lygis yra aktyvios fibrinolizės požymis ir 
rodomas pacientams, kuriems yra paskleista intravaskulinė 
koaguliacija (DIK), giliųjų venų trombozė (GVT) ir plaučių 
embolija (PE). Padidėjęs D-Dimero kiekis taip pat buvo 
parodytas chirurgijos, traumos, pjautuvinių ląstelių ligos, 
kepenų ligos, sunkios infekcijos, sepsio, uždegimo, piktybinių 
navikų ir senyvo amžiaus pacientams. D-Dimero lygis taip pat 
padidėja įprasto nėštumo metu, tačiau labai didelis jo laipsnis 
yra susijęs su komplikacijomis. 
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Mūsų komanda   

Vokietija: 
Rėgensburge 
Tel. +49 941 290 10-0 
Faks. +49 941 290 10-50 

Mėrse 
Tel. +49 2841 99820-0 
Faks. +49 2841 99820-1 

Austrijoje 
Tel. +49 941 290 10-29 
Nemokamas tel. 0800 291 565 
Faks. +49 290 10-50 
Nemokamas faks. 0800 298 197 

JK ir Airijoje 
Tel. +49 941 290 10-18 
Nemokamas tel.–JK 0808 234 1237 
Nemokamas tel.– Airijoje 1800 555 080 
Faks. +49 290 10-50 

Prancūzijoje 
Tel. 0800 915 240 
Faks. 0800 909 493 

Šveicarijoje 
Tel. 0800 564 720 
Faks. 0800 837 476 

Belgijoje 
Tel. 0800 718 82 
Faks. 0800 747 07 

Liuksemburge 
Tel. 800 211 16 
Faks. 800 261 79 

Ispanijoje 
Tel. +49 941 290 10-759 
Nemokamas tel. 900 938 315 
Faks. +49 941 290 10-50 
Nemokamas faks. 900 984 992 

Italijoje 
Tel. +49 941 290 10-34 
Faks. +49 941 290 10-50 

Lenkijoje 
Tel. +49 941 290 10-44 
Nemokamas tel. 00 800 491 15 95 
Faks. +49 941 290 10-50 
Nemokamas faks. 00 800 491 15 94 

Portugalijoje 
Tel. +49 941 290 10-735 
Tel. Verde 800 849 230 
Faks. +49 941 290 10-50 
Faks. Verde 800 849 229 

Nyderlanduose 
Tel. +31 30 75 600 
Nemokamas tel. 0800 0222 890 
Faks. +31 70 30 30 775 
Nemokamas faks. 0800 024 9519 
 
Danijoje 
Tel. +31 703075 603 
Nemokamas tel. +45 80 88 87 53 
Mokamas tel. +31 703030 775 

                                                                                                                                                                                                                                                     Laboratorinės diagnostikos komanda 

Tel. +49 941 290 10-40 
Faks. +49 941 290 10-50 
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