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SYMBOLER 
 
 In vitro diagnostic medical device / Dispositif médical de diagnostic in vitro / 

In-Vitro-Diagnostikum / Producto sanitario para diagnóstico in vitro / 
Dispositivo medico-diagnostico in vitro / Dispositivo médico para diagnóstico 
in vitro / Medicinteknisk produkt avsedd för in vitro-diagnostik / Medicinsk 
udstyr til in vitro-diagnostik / Wyrób medyczny do diagnozy in vitro / 
Diagnostický zdravotnický prostředek in vitro / In vitro diagnosztikai 
orvostechnikai eszköz / Para uso diagnóstico in vitro / Vücut dışında (İn 
vitro) kullanılan tıbbi tanı cihazı / In vitro диагностично медицинско 
изделие 
 

 Batch code / Code du lot / Chargenbezeichnung / Código de lote / Codice di 
lotto / Código do lote / Satsnummer / Batchkode / Kod partii / Kód šarže / 
Gyártási tételszám / Número do lote / Seri kodu / Код на партидата 
 

 Packing number / Numéro d’emballage / Packnummer / Número de envase / 
Numero confezioni / Número de embalagem / Förpackningsnummer / 
Emballagenummer / Liczba opakowań / Číslo balení / Csomagszám / 
Número de embalagem / Ambalaj numarası / Номер на опаковката 
 

 Catalog number / Référence du catalogue / Bestellnummer / Número de 
catálogo / Numero di catalogo / Número de catálogo / Listnummer / 
Bestillingsnummer / Numer katalogowy / Katalogové číslo / Katalógusszám / 
Código / Katalog numarası / Каталожен номер 
 

 Use by / Utiliser jusqu’au / Verwendbar bis / Fecha de caducidad / Utilizzare 
entro / Prazo de validade / Använd före / Udløbsdato / Użyć przed / 
Spotřebujte do / Lejárat napja / Data limite de utilização / Bu tarihe kadar 
kullanın / Да се използва преди 
 

 Temperature limitation / Limites de température / Temperaturbegrenzung / 
Limitación de temperatura / Limiti di temperatura / Limites de temperatura / 
Temperaturbegränsning / Temperaturbegrænsning / Zakres temperatur / 
Teplotní omezení / Megengedett hőmérséklet / Limite de temperatura / 
Sıcaklık sınırlaması / Ограничение на температурата 
 

 

Store in the dark / Conserver à l’abri de la lumière / Dunkel aufbewahren / 
Almacenar en ambiente oscuro / Conservare al buio / Armazenar no escuro 
/ Förvaras mörkt / Opbevares mørkt / Przechowywać w zaciemnionym 
miejscu / Skladujte na tmavém místě / Sötét helyen tárolandó / Guardar 
longe da luz / Karanlık bir ortamda muhafaza edin / Да се съхранява на 
тъмно 
 

 Contains sufficient for <n> tests / Contenu suffisant pour ”n” tests / Inhalt 
ausreichend für <n> Prüfungen / Contenido suficiente para <n> ensayos / 
Contenuto sufficiente per “n” saggi / Conteúdo suficiente para “n” ensaios / 
Räcker till “n” antal tester / Indeholder tilstrækkeligt til ”n” test / Wystarczy na 
wykonanie <n> testów / Lze použít pro <n> testů / A doboz tartalma <n> 
vizsgálat / Conteúdo suficiente para <n> testes / <n> testleri için yeterli içerik 
/ Съдържанието е достатъчно за <n> изпитвания 
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 Consult instructions for use / Consulter les instructions d'utilisation / 
Gebrauchsanweisung beachten / Consulte las instrucciones de uso / 
Consultare le istruzioni per l'uso / Consulte as instruções de utilização / Läs 
bruksanvisningen / Se brugsanvisningen / Sprawdź w instrukcji obsługi / Viz 
návod k použití / Olvassa el a használati utasítást! / Consultar Instruções de 
uso / Kullanım talimatlarına bakı / Да се спазват инструкциите за употреба 
 

 Manufacturer / Fabricant / Hersteller / Fabricante / Fabbricante / Fabricante / 
Tillverkare / Fabrikant / Wytwórca / Výrobce / Gyártó / Fabricante / Üretici / 
Производител 
 

 

This way up / Haut / Diese Seite oben / Este lado arriba / Questo lato in alto 
/ Este lado para cima / Denna sida upp / Denne side op / Tą stroną do gory / 
Touto stranou nahoru / Álló helyzet / Este lado para cima / Oklar yukarıya 
bakacak şekilde yerleştirin / С тази страна нагоре   

Recyclable / Recyclable / Recyclebar / Reciclable / Riciclabile / Reciclável / 
Återvinningsbart / Genanvendeligt / Można poddawać recyklingowi / 
Recyklovatelný / Újrahasznosítható / Reciclável / Geri dönüştürülebilir / 
Може да се рециклира  

 GHS07 Health hazard / GHS07 Risque pour la santé / GHS07 
Gesundheitsgefährdung / GHS07 - Riesgo para la salud / GHS07 Pericolo 
per la salute / GHS07 Risco para a saúde / GHS07 Hälsofara / GHS07 
Sundhedsfare / Zagrożenia dla zdrowia GHS07 / Nebezpečí ohrožení zdraví 
GHS07 / GHS07 Káros az egészségre / GHS07 Risco à saúde / GHS07 
Sağlık tehdidi / GHS07 Опасност за здравето 
 
Warning / Avertissement / Achtung / Atención / Attenzione / Atenção / 
Varning / Advarsel / Uwaga / Pozor / Figyelem / Atenção / Uyarı / 
Предупреждение 

 



4 13904642-18  (se) 

 



13904642-18  (se) 5 

DELFIA® Neonatal hTSH kit 
 
 
AVSEDD ANVÄNDNING 
 
Detta kit är avsett för kvantitativ bestämning av humant tyreoideastimulerande hormon 
(hTSH) i blodprov som torkats på filterpapper som ett hjälpmedel vid screening av nyfödda 
för kongenital (neonatal) hypotyreoidism. 
 
 
SAMMANFATTNING AV BESTÄMNINGEN 
 
Humant tyreoideastimulerande hormon (tyreotropin) är ett glykoproteinhormon som 
syntetiseras i och utsöndras från hypofysens framlob Det stimulerar produktionen av 
tyreoidhormoner i sköldkörteln. Den primära funktionen för hTSH är att reglera syntesen 
och sekretionen av de huvudsakliga tyreoidhormonerna, tyroxin (T4) och 3,5,5'-trijodtyronin 
(T3). hTSH-nivån regleras av balansen mellan två huvudsakliga motsatta faktorer. Den 
första faktorn är påverkan av hTSH-frisättande hormon (TRH), en tripeptid som 
produceras av hypotalamus, vilken påverkar tyreotroperna och stimulerar syntes och 
sekretion av hTSH. Den andra faktorn är tyreoideahormonerna själva, som minskar 
gensvaret hos tyreotroperna på TRH (1,2). 
 
Tidig fosterutveckling av sköldkörteln tycks vara oberoende av hypofysen. hTSH-
avsöndning från hypofysen börjar inte förrän i slutet av graviditetens första trimester, 
varefter avsöndringen av hTSH ökar snabbt och når en högre nivå än den maternella 
nivån. hTSH och tyreoideahormoner transporteras inte genom placenta. Följaktligen är 
fostrets hypofys-sköldkörtelfunktioner oberoende av moderns (3). 
 
Omedelbart efter födelsen kan en snabb koncentrationsökning av hTSH – känd som 
hTSH-svallvågen – påvisas i neonatalt blod. Koncentrationen stabiliseras till en lägre nivå 
några dagar efter födelsen, om spädbarnets sköldkörtel fungerar normalt (4,5,6). 
 
En förhöjd hTSH-koncentration i spädbarnsblod är den tidigaste tillgängliga 
laboratoriebekräftelsen på medfödd hypotyreoidism. Tack vare sin höga specificitet och 
sensitivitet är hTSH-test den screeningmetod som väljs för att upptäcka neonatal 
hypotyreoidism. Pga svårigheten att ställa en klinisk diagnos, och tillståndet kräver tidig 
medicinsk vård, har laboratoriescreeningprogram i stor skala förverkligats i många länder 
för att upptäcka neonatal hypotyreoidism (7,8). 
 
 

 
DELFIA är ett registrerat varumärke som tillhör PerkinElmer, Inc. 
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ANALYSENS PRINCIPER 
 
DELFIA®

 Neonatal hTSH bestämningen är ett fluoroimmunometriskt test i fast fas, 
baserad på direkt "sandwich"-teknik, varvid två monoklonala antikroppar (framställda från 
mus) riktas mot två separata antigena determinanter på hTSH-molekylen. Standarder, 
kontroller och prov som innehåller hTSH binds samtidigt till immobiliserade monoklonala 
antikroppar riktade mot en specifik antigen del på hTSH-molekylens ß-subenhet och 
europium-märkta monoklonala antikroppar (riktade mot en annan antigen del som delvis 
finns på ß-subenheten och delvis på -subenheten) i analysbuffert. Analysbufferten 
eluerar hTSH från de torkade blodfläckarna på filterpapperet. Hela analysen kräver endast 
ett inkuberingssteg. 
 
Enhancement-lösningen gör att europiumjoner dissocierar från den märkta antikroppen in i 
lösningen, där de bildar starkt fluorescerande kelat tillsammans med komponenter från 
Enhancement-lösningen. Fluorescensen i varje brunn mäts därefter. Provets fluorescens 
är proportionell mot koncentrationen av hTSH i provet (9,10,11,12,13,14). 
 

 
 
KITETS INNEHÅLL 
 
Varje DELFIA Neonatal hTSH-kit innehåller reagens för 960 bestämningar. 
 
Utgångsdatum för oöppnat kit är tryckt på den yttre etiketten. Förvaras i +2–+8 °C. 
 
Sedan förpackningen öppnats är komponenterna i kitet stabila i upp till 2 veckor vid 
användning enligt beskrivningen i avsnittet "TESTPROCEDUR". 
 
 

 
DELFIA är ett registrerat varumärke som tillhör PerkinElmer, Inc. 
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Reagens 
 
Komponent Kvantitet Hållbarhet och förvaring 
 
hTSH Standards 
(ung. värden) 
 

 
1 ark filterpapper 
(Whatman, nr. 903) som 
innehåller 5 set torkade 
blodfläckar 

 
Förvaras i kylskåp, skyddat 
mot fukt och ljus i original-
förpackningen. Stabilt vid 
+2–+8 °C fram tills utgångs-
datumet på etiketten. 

A 1 µU/mL blod 
B 10 µU/mL blod 
C 25 µU/mL blod 
D 50 µU/mL blod De exakta hTSH-koncentrationerna framgår av det lot-

specifika kvalitetskontrollcertifikatet som medföljer 
kitet. 
 

E 100 µU/mL blod 
F 250 µU/mL blod 

 
Controls 
(ung. värden) 
 

 
1 ark filterpapper 
(Whatman, nr. 903) som 
innehåller 5 set torkade 
blodfläckar 

 
Förvaras i kylskåp, skyddat 
mot fukt och ljus i original-
förpackningen. Stabilt vid 
+2–+8 °C fram tills utgångs-
datumet på etiketten. 

C1 15 µU/mL blod 
C2 60 µU/mL blod 
  

Värdena för kontrollerna som mäts av tillverkaren 
framgår av det medföljande lot-specifika 
kvalitetskontrollcertifikatet. Varje laboratorium ska 
fastställa eget medelvärde och godkänt område. 

 
Standarderna och kontrollerna har tillverkats från humant blod med ett hematokritvärde 
på 50–55% och kalibrerats mot kalibratorn "Thyroid-Stimulating Hormone, Human, for 
Immunoassay, Third International Standard, NIBSC Code 81/565". Serumvärdena för 
hTSH som anges i detta dokument förutsätter ett hematokritvärde på 55%. 
 
Omvandlingsfaktor: 1 µU/mL blod = 2.22 µU/mL serum (vid antagandet 55% hematokrit) 
 
Resultaten som erhålles med detta kit motsvarar 3rd ISNS-RPNS. Ingen omvandling 
krävs. 
 
 
Anti-hTSH-Eu tracer 
stock solution (~20 µg/mL) 
(mus-monoklonal) 

 
1 flaska, 1.5 mL 

 
+2–+8 °C fram tills utgångs-
datumet på flaskans etikett. 

 
Tracern innehåller Tris-HCl-buffrad (pH 7.8) saltlösning med bovint serumalbumin, mus-
IgG, och < 0.1% natriumazid som konserveringsmedel. 
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Wash Concentrate 

 
1 flaska, 250 mL 

 
+2–+8 °C fram tills utgångs-
datumet på flaskans etikett. 

 
En 25-gånger koncentrerad Tris-HCl-buffrad (pH 7.8) saltlösning med Tween 20. Den 
innehåller Germall® II1 som konserveringsmedel. 
 
VARNING (Tvättkoncentrat innehåller Germall® II): Kan orsaka allergisk 
hudreaktion. 
 
 
Neo hTSH Assay Buffer 

 
1 flaska, 250 mL 

 
+2–+8 °C fram tills utgångs-
datumet på flaskans etikett. 

 
Tris-HCl-buffrad (pH 7.8) saltlösning, färdig att användas, med bovint serumalbumin, 
bovint globulin, Tween 40, polyetylenglykol 6000, ett inert rött färgämne, och < 0.1% 
natriumazid som konserveringsmedel. 
 
 
Enhancement Solution 

 
1 flaska, 250 mL 

 
+2–+8 °C fram tills utgångs-
datumet på flaskans etikett. 
Hållbarhet 6 månader i 
rums-temperatur  
(+20–+25 °C). Undvik direkt 
solljus. 

 
Enhancement-lösning, färdig att användas, med Triton® X-1002, ättiksyra och kelater. 
 
 
Anti-hTSH Microtitration Strips. 
10 x 8 x 12 brunnar som blivit 
"coatade" med antikroppar mot 
en specifik del på hTSH-
molekylens ß-subenhet 
 

 
10 plattor 

 
+2–+8 °C fram tills utgångs-
datumet på etiketten. 

 
Extra streckkodsetiketter 
för plattan 
 

 
3 st. 

 
Obs: streckkoder är lot-
specifika. 

 
Lot-specifikt 
kvalitetskontrollcertifikat 
 

 
1 st. 

 

 
 

 
1 Germall är ett registrerat varumärke som tillhör ISP Investments, Inc. 
2 Triton är ett registrerat varumärke som tillhör Union Carbide Chemicals & Plastics Technology. 
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MATERIAL SOM KRÄVS MEN INTE MEDFÖLJER KITET 
 
Detta DELFIA Neonatal hTSH-kit är en del av ett komplett system bestående av reagens 
och instrument för immunodiagnostik. DELFIA system kräver följande tillbehör, som kan 
beställas från Wallac Oy eller PerkinElmer, Inc. och företagets återförsäljare. 
 
1. Kvantitativ fluorometer plus printer och (valfritt) dator 
2. Automatisk DELFIA Washer-Diskremove (prod. nr. 1296-0010) eller automatisk 

tvättmaskin - DELFIA Platewash (prod. nr. 1296-026) 
3. Automatisk blandare - DELFIA Plateshake (prod. nr. 1296-003/004) 
4. Stans som kan stansa ut filterpappersrondeller med en diameter på 3.2 mm [t.ex. 

Wallac DBS Puncher (prod. nr. 1296-071), Panthera-Puncher™ 9 (prod. nr. 2081-
0010) eller en manuell stans (prod. nr. 10457593)] 

5. Pipetter för att dosera utspädd tracer-lösning - Eppendorf Multipette (prod. nr.  
1296-014) med 5 mL Combitips (prod. nr. 1296-016) eller DELFIA Plate Dispense med 
DELFIA Dispense Unit (prod. nr. 1296-041 och 1296-043) 

6. Pipett för att blanda Enhancement-lösning - Eppendorf Multipette (prod. nr. 1296-014) 
med 5 mL Combitips (prod. nr. 1296-016) eller DELFIA Plate Dispense (prod. nr. 
1296-041) 

 
Förutom DELFIA system krävs följande: 
 
- precisionspipetter för att dosera mikrolitervolymer och pipetter för att dosera 

millilitervolymer 
- avjoniserat vatten 
- provkort med filterpapper som godkänts av FDA 
 
 
PROVTAGNING OCH HANTERING 
 
Blodprov ska tas direkt på filterpapper från hälpunktion. Lipemiska (triglycerider  
 5000 mg/L) och ikteriska (bilirubin  20 mg/dL) prov interfererar inte med analysen. 
Heterofila antikroppar i provet kan interferera med analysen. 
 
Om provet inte appliceras direkt på filterpapperet (ej den föredragna metoden) får EDTA- 
eller citratrör eller kapillärrör inte användas för blodprovstagning, eftersom dessa 
antikoaguleringsreagens påverkar analysen genom kelatbildande effekter på europium. 
 
Neonatala screeningsprogram skiljer sig från varandra genom typen av erforderligt prov. 
I USA rekommenderas en blodfläck, cirka 12.7 mm (1/2 inch) i diameter, tagen genom 
hälpunktion och applicerad på filterpapper. Blod från ett hälstick på nyfödda tas vanligtvis 
2–6 dagar efter födelsen (15), men i vissa screeningprogram kan tidsintervallet och antalet 
prov vara annorlunda. Läs gällande bestämmelser beträffande rätt tidsintervall och 
provtagning för screeningundersökning. Provtagningsutrustningen ska överensstämma 
med nationella föreskrifter. Skillnader i serumabsorbans och hTSH-"recovery" har påvisats 
för olika lotnr. av FDA-godkända filterpapper. Dock ej av sådant slag att de orsakade 
bruttokvantifieringsfel (16,17). En metod som baseras på torkade blodprov kräver skicklig 
provtagning, hantering och transport av prov. Provtagningstekniken beskrivs noggrant i 
CLSI-dokumentet LA4-A5 (18). De viktigaste punkterna återges nedan: 
 

 
Panthera-Puncher är ett varumärke som tillhör PerkinElmer, Inc. 
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- Tvätta huden med en alkoholtork och låt lufttorka. 
 
- Punktera barnets häl 1.0–2.0 mm djupt med steril lancett eller med 

hälpunktionsanordning. Djupare punktion än 2.0 mm på små spädbarn kan orsaka 
benskada. 

 
- Torka bort den första droppen blod. Sätt försiktigt filterpapperet mot en stor droppe 

blod och låt i ett moment en tillräcklig mängd blod sugas upp så att det helt fyller en 
förtryckt cirkel på filterpapperet. Undersök båda sidor av filterpapperet och kontrollera 
att blodet har gått igenom och mättat papperet. Om punktionsstället mjölkas eller 
kramas för mycket kan detta orsaka hemolys av provet eller inblandning av 
vävnadsvätskor i provet. Lägg inte följande bloddroppar i lager i provcirkeln (det 
orsakar skorpbildning). 

 
- Låt blodprovet lufttorka i horisontellt läge minst 3 timmar i omgivningstemperatur  

(+18–+25 °C), ej i direkt ljus. Proven får inte värmas eller staplas under torkningen. 
 
- Kontrollera att erforderlig information på provtagningskortet har fyllts i. Minst 

nedanstående förtryckt information behövs på provtagningsutrustningen: 
 

- barnets efternamn (och förnamn, om tillgängligt), kön, födelsedatum (valfritt: 
födelsetid), födelsevikt och ålder (ange om < 24 timmar) samt patient-ID-nummer 

- moderns för- och efternamn 
- provtagningsdatum (valfritt: provtagningstid) 
- namn och adress på den som lämnar in provet (valfritt: förlossningsklinik) 
- läkarens (vårdgivarens) namn och telefonnummer 
- namn på screeningprogrammet för nyfödda och adress 
- varje kort ska ha ett unikt serienummer och ett utgångsdatum 

 
- Innan proven placeras i en behållare för transport ska de torkade blodfläckarna på 

provtagningskorten separeras med mellanlägg eller vridas 180° i förhållande till 
blodfläckarna på korten omedelbart över och under i stapeln. Blodfläckarna kan även 
skyddas med en anordning som viks över eller genom att pergamynpapper placeras 
mellan proven. 

 
- Följ gällande föreskrifter för förpackning och transport av prov som ska postbefordras 

och transporteras. Proven bör inte placeras i hermetiskt tillslutna behållare (t.ex. plast- 
eller foliepåsar). Om det behövs ska tillräckligt med torkmedelsförpackningar bifogas. 
Torkade blodfläcksprov förstörs av fukt. 

 
- Transportera eller skicka provet med post till laboratoriet inom 24 timmar efter 

provtagning, såvida inte screeninglaboratoriet angivit något annat. 
 
Vissa screeninglaboratorier kan kräva ytterligare information på kortet, t.ex. om barnet är 
under- eller överburet och i så fall hur mycket, om barnet är tvilling, information om 
matning och eventuella antibiotika samt om blodtransfusion har utförts. Läs gällande 
bestämmelser och institutionens riktlinjer beträffande avvikelser från den information som 
måste anges på provtagningsutrustningen som minimum. 
 
TSH i torkade blodfläckar har befunnits vara stabila i minst 1 månad vid rumstemperatur 
(19,20,21). Vid förvaring vid +4 °C med torkmedel sker ingen nedbrytning av TSH på 
åtminstone ett år (22). 



13904642-18  (se) 11 

VARNINGAR OCH FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER 
 
För användning vid in vitro-diagnostik. 
 
Kitet ska endast användas av personal med adekvat utbildning. 
 
Detta kit innehåller reagens som har framställts från komponenter i humant blod. 
Ursprungsmaterialet har testats genom immunbestämning för eventuell förekomst av 
hepatit B-ytantigen, anti-hepatit C samt antikroppar mot HIV 1 och 2, och har funnits 
negativa. Trots detta ska alla rekommenderade försiktighetsmått för hanteringen av 
blodderivat iakttas. Se skriften "Biosafety in Microbiological and Biomedical Laboratories" 
från "U.S. Department of Health and Human Services" eller annan nationell föreskrift. 
 
Hantera alla patientprov som potentiellt infektiösa. 
 
Reagensen innehåller natriumazid (NaN3) som konserveringsmedel. Natriumazid kan 
reagera med bly- och kopparrör och ge upphov till bildning av högexplosiva metallazider. 
Vid kassering, spola med stora mängder vatten för att förebygga azidansamling. 
 
Tvättkoncentrat innehåller Germall® II och kan orsaka en allergisk hudreaktion. 
 
Använd lämplig skyddsklädsel, handskar och ögonskydd. Vid olycka, skölj omedelbart 
med stora mängder vatten och uppsök läkare. 
 
Kassering av allt avfall ska ske i enlighet med nationella föreskrifter. 
 
 
TESTPROCEDUR 
 
Utför varje bestämning i duplikat för både standarder och kontroller. En standardkurva ska 
köras för varje platta. De okända kan köras som enstaka bestämningar. Alla reagens och 
prov måste anta rumstemperatur (+20–+25 °C) före användningen. 
 
1. Reagensförberedelser Stabilitet i upplöst form 

 
Tvättlösning  2 veckor i +2–+25 °C  

i försluten behållare. 
 
Häll 100 mL av tvättkoncentratet i en ren behållare och späd genom att tillsätta  
2400 mL avjoniserat vatten. 
 
 
Anti-hTSH-Eu tracer Färdigställ inom en timme. 
 
Denna lösning bör spädas till önskad koncentration (se tabell). 
 
Det är viktigt att Neo hTSH Assay Buffer inte kommer i kontakt med tracer stock-
lösning som inte ska användas omedelbart. 
 
Vi rekommenderar att engångsbehållare i plast används för att förbereda tracer 
arbetslösning. 
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Spädning av Anti-hTSH-Eu tracer stock solution: 
 
Förberedelse av utspädd tracer-lösning 
 
Antal plattor 
och strips 

Mängd 
tracer 
stock 
solution 

Mängd 
Neo hTSH 
Assay 
Buffer 

 Antal plattor 
och strips 

Mängd 
tracer 
stock 
solution 

Mängd 
Neo hTSH 
Assay 
Buffer 

Platta Strip (µL) (mL) Platta Strip (µL) (mL) 
         
1. 1 20 3  6. 41 650 104 
 2 40 6.5   42 670 107 
 3 55 9   43 690 110 
 4 70 11.5   44 700 112 
 5 90 15   45 720 115 
 6 110 18   46 730 117 
 7 130 21   47 750 120 
 8 140 23   48 760 122 
2. 9 160 26  7. 49 780 125 
 10 180 29   50 790 127 
 11 200 32   51 810 130 
 12 210 34   52 830 133 
 13 230 37   53 840 135 
 14 240 39   54 850 137 
 15 260 41   55 860 139 
 16 270 43   56 880 142 
3. 17 280 45  8. 57 890 144 
 18 300 48   58 910 147 
 19 320 51   59 930 150 
 20 330 53   60 940 152 
 21 350 56   61 950 154 
 22 370 59   62 970 157 
 23 380 61   63 990 160 
 24 400 64   64 1000 162 
4. 25 410 66  9. 65 1020 164 
 26 430 69   66 1040 167 
 27 440 71   67 1060 169 
 28 460 74   68 1080 172 
 29 470 76   69 1100 175 
 30 490 79   70 1120 178 
 31 500 81   71 1130 179 
 32 520 84   72 1140 182 
5. 33 530 86  10. 73 1150 184 
 34 550 89   74 1160 186 
 35 560 90   75 1180 189 
 36 570 92   76 1200 192 
 37 590 95   77 1220 195 
 38 600 97   78 1230 197 
 39 620 100   79 1250 200 
 40 630 102   80 1270 203 
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2. Överför erforderligt antal mikrotiterstrips till en ram. 
 

Obs! Öppna endast folien på tre sidor och vik den åt sidan så att den plattspecifika 
informationen sitter kvar på förpackningen. De resterande stripsen läggas tillbaka i 
förpackningen och foliehöljet tryckas tillbaka så tätt som möjligt. Låt torkmedlet ligga 
kvar i förpackningen. Alternativt kan de resterande stripsen förvaras i en återförslutbar 
plastpåse tillsammans med torkmedlet. 

 
3. Stansa ut filterpappersrondeller i brunnarna med en automatisk eller manuell stans. 

Rondellens storlek ska vara cirka 3.2 mm (1/8 inch). Tillsätt enbart en rondell per 
brunn. Följande översikt är ett exempel. Hur kontroller och prov bäst positioneras 
bestäms vid respektive laboratorium. 

 

 
 
4. Pipettera 200 µL utspädd Anti-hTSH-Eu tracerlösning i varje brunn med 

rekommenderad Eppendorf Multipette när den första portionen kasserats 
eller använd DELFIA Dispense Unit. Undvik spill genom att hålla pipetten 
något över brunnen och rör inte plaststripsen eller vätskeytan. 

 
5. Skaka ramen snabbt i 10 minuter med DELFIA Plateshake och inkubera ramen i 

4 timmar i rumstemperatur genom att skaka den långsamt. Inkuberingen startar när 
den sista ramen är färdig och har skakats i 10 minuter. Plattan kan även efter 
10 minuters snabb skakning täckas och inkuberas över natten i kylskåp (+2–+8 °C) 
utan att skakas och därefter inkuberas ytterligare 1 timme genom långsam skakning i 
rumstemperatur.  

 
OBS! Den snabba skakningen före inkubering säkerställer fullständig extraktion av 
blodkomponenter från filterpappersrondellerna. 

 
6. Ta bort lösningen och filterpappersrondellerna från brunnarna efter inkubering med 

DELFIA Washer-Diskremove program 32. 
 

Alternativt ta bort lösningen och filterpappersrondellerna med DELFIA Disk Remove 
eller ett sugmunstycke, t.ex. en Pasteurpipett, som kopplats till en lämplig 
vakuumkälla. Tvätta varje strip med DELFIA Platewash med program 32 (wash). 

 
7. Tillsätt 200 µL Enhancement-lösning direkt från reagensflaskan i varje brunn med 

rekommenderad Eppendorf Multipette efter spolning av Combitip en gång med  
Enhancement-lösning (som kastas) eller använd DELFIA Plate Dispense. Fyll på 
Combitip och kassera den första portionen. Undvik att röra brunnens kanter eller dess 
innehåll. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Strip 

Std 
A 

Std 
A 

Std 
B 

Std 
B 

Std 
C 

Std 
D 

Std 
D 

Std 
E 

Std 
E 

Std 
F 

Std 
F 

Ktrl 
I 

Ktrl 
I 

Ktrl 
II 

Ktrl 
II 

1. 
Okända 

2. 
Okända    

A 

B 

C 
osv. 

Std 
C 

3. 
Okända 

osv.  
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8. Skaka ramen långsamt i 5 minuter. Fluorescensen är stabil i flera timmar om 
avdunstning förhindras. Vi rekommenderar dock mätning inom 1 timme eftersom yttre 
faktorer med tiden kan påverka signalen, även om detta är mycket sällsynt. 

 
9. Kontrollera att varje strip sitter ordentligt i ramen och mät fluorescensen i den 

kvantitativa fluorometern. 
 

Vid användning av 1232 eller 1234 fluorometer välj program 32 (koncentrationer i 
serum) eller program 12 (koncentrationer i blod) eller MultiCalc 3 protocol 
"32 NTSHS" (koncentrationer i serum) eller protocol "12 NTSH" (koncentrationer i 
blod) för automatisk mätning och resultatberäkning. 
 
Vid användning av VICTOR™ 2 D ska mätningen startas från Start Wizard. Välj sedan 
"NTSHS" (koncentrationer i serum) eller "NTSH" (koncentrationer i blod) från 
Protocols/Kits panel "Neonatal USA" eller "Neonatal Europe" och ange antalet plattor 
och prov. 
 
Kontrollera parametergruppen för program 32 (koncentrationer i serum) eller 12 
(koncentrationer i blod) eller MultiCalc protocol for "32 NTSHS" (koncentrationer i 
serum) eller "12 NTSH" (koncentrationer i blod). Om du ändrar antalet replikat för 
okända, måste du också ändra protokollet (se fluorometermanualen eller MultiCalc-
manualen för att ändra parametrar): 

 
KIT NUMBER : 32 NEONATAL hTSH  12 NEONATAL hTSH 
ASSAY TYPE : IFMA  IFMA 
FITTING METHOD : SPLINE SMOOTHED  SPLINE SMOOTHED 
X-AXIS : LINEAR  LINEAR 
Y-AXIS : MEAS  MEAS 
BLANKS : 0  0 
STANDARDS : 6  6 
STANDARD REPLICATES : 2  2 
STANDARD CONC : A  A 
STANDARD CONC : B  B 
STANDARD CONC : C  C 
STANDARD CONC : D  D 
STANDARD CONC : E  E 
STANDARD CONC : F  F 
UNKNOWN REPLICATES : 1  1 
  

(Kontrollera att hTSH-standardkoncentrationerna 
överensstämmer med det lot-specifika kvalitets-
kontrollcertifikatet. Om ej, för in de nya 
koncentrationerna.) 

 
 

Skapa en ny parametergrupp om kontroller och prov analyserats i duplikat. 
 
 

 
3 MultiCalc är ett registrerat varumärke som tillhör PerkinElmer, Inc. 
VICTOR är ett varumärke som tillhör PerkinElmer, Inc. 
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INSTRUKTIONER FÖR PROCEDUREN 
 
1. En grundlig förståelse av denna bruksanvisning är nödvändig för en lyckad 

användning av DELFIA kit. Reagensen i detta kit är avsedda för användning som en 
sammanhållen enhet. Blanda inte identiska reagens från kit med olika lot-nummer. 
Använd inte kitreagens efter utgångsdatumet, som står tryckt på kitets etikett. 

 
2. Varje avvikelse från analysproceduren kan påverka resultaten. 
 
3. Reagens ska anta rumstemperatur (+20–+25 °C) före förberedelse av prov. 
 
4. Kontrollera att varje brunn är full, se bilden, när stripsen tvättas. Kontrollera 

att brunnarna är torra när stripsen har tvättats. Vänd plattan och knacka lätt 
mot absorberande papper om de fortfarande är fuktiga. 

 
Se manualen för DELFIA Platewash för närmare information om rengöring och 
underhåll av tvättutrustning. 

 
5. Det krävs hög standard på pipettering och tvättekniker för att undvika 

europiumkontaminering och därav följande hög fluorescensbakgrund. Därför är det 
extremt viktigt att använda de pipetter som medföljer DELFIA system enbart för 
rekommenderade ändamål. 

 
Enhancement-lösningen ska tillsättas enbart med rekommenderad Eppendorf 
Multipette efter att Combitip först spolats med Enhancement-lösning enligt  
instruktioner. En och samma Combitip får inte användas för att pipettera annat 
reagens. Placera Eppendorf Multipette i pipettstället med Combitip efter användning.  
 
Se manualen vid användning av DELFIA Plate Dispense och DELFIA Dispense Unit. 

 
 
BERÄKNING AV RESULTAT 
 
DELFIA system består av program för behandling av rådata, och resultaten fås som 
utskrifter av standardkurvor, okända koncentrationer o.s.v. (se instrumentmanualen för 
fluorometern eller MultiCalc-manualen för närmare upplysningar). 
 
 
Kalibrering 
 
En fullständig standardkurva bör köras på varje platta. 
 
 
Kvalitetskontroll 
 
Kontrollprov ska alltid användas för att säkerställa resultatens validitet från dag till dag. 
Kontrollerna ska köras på samma sätt som proven. Kontroller på två olika nivåer medföljer 
kitet. Dessa kontroller ska köras vid varje analys. Om analysen omfattar mer än en platta, 
ska kontroller köras på varje platta. Varje laboratorium ska fastställa eget medelvärde och 
godkänt område. Det fastställda medelvärdet ska ligga inom ± 20% av de värden som 
anges på kvalitetskontrollcertifikatet. Varje laboratorium rekommenderas att fastställa sina 
egna kontroller vid olika nivåer förutom de kontroller som medföljer kitet. Provresultat ska 
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endast rapporteras om kontrollresultaten av analysen stämmer överens med laboratoriets 
fastställda kriterier för godtagbarhet (23). 
 
Vi rekommenderar även deltagande i externa kvalitetsbedömningsprogram. 
 
 
METODENS BEGRÄNSNINGAR 
 
Liksom för andra in vitro-screeningtest, ska uppgifter som erhålls med DELFIA Neonatal 
hTSH blood spot immunoassay användas som ett hjälpmedel till andra medicinskt 
etablerade metoder och resultaten ska tolkas tillsammans med andra kliniska data som är 
tillgängliga för klinikern. 
 
Följande betingelser är kända för att orsaka anomala analytiska testresultat: 
- provfläcken inte jämnt mättad med blod 
- provfläckar stansade för nära kanten på blodfläcken 
- dåligt tagna blodprov och felaktigt torkade prov 
- icke eluerande blodfläck på grund av försämring av provet som orsakats av att det 

utsatts för värme och fukt 
- kontaminering av blodfläcksfilterpapperet med fekalmaterial 
 
Provet får inte appliceras på filterpapperet från EDTA- eller citratblod på grund av den 
kelatbildande effekten på europium. 
 
Heterofila antikroppar i prov kan interferera med analysen. 
 
Se även avsnittet "INSTRUKTIONER FÖR PROCEDUREN". 
 
 
FÖRVÄNTADE VÄRDEN4 OCH TOLKNING AV RESULTAT 
 
Observera att de värden som nämns i detta avsnitt endast ska användas som vägledning 
och att varje laboratorium ska fastställa ett eget referensintervall. 
 
Mätning av hTSH från torkade blodfläckar som ett hjälpmedel vid diagnostisering av 
kongenital hypotyreoidism baseras på användning av ett "cutoff"-värde som skiljer mellan 
eutyreoida och hypotyreoida nyfödda. 
 
1342 blodfläcksprov analyserades med hjälp av DELFIA Neonatal hTSH-kit över natt 
inkuberingsprocedur. hTSH-koncentrationen låg inom området från  2 till 12.7 µU/mL i 
blod ( 4.4 till 27.9 µU/mL i serum). Frekvensfördelningen visas i följande figur: 

 
4 Studie som utförts vid Wallac Oy, Åbo, Finland. 
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Baserat på dessa resultat tillsammans med rekommendationer som publicerats av 
American Academy of Pediatrics/American Thyroid Association (15) kan resultattolkningen 
sammanfattas: 
 
 

µU/mL blod µU/mL serum 

Normalt < 9 < 20 
Gränsområde 9–18 20–40 
Hypotyreoid > 18 > 40 
 
 
Dessa värden gäller för torkade blodprov tagna från hälen på nyfödda 2–6 dagar efter 
födelsen. 
 
Patienter med hTSH-värden inom gränsområde och hypotyreoid ska omedelbart återkallas 
för bekräftande test. 
 
"Cutoff"-värden för hTSH i torkade blodfläckar kan variera mellan olika test och olika 
populationer. Därför rekommenderas att varje laboratorium fastställer ett eget 
referensområde och "cut-off"-gräns från en representativ provpopulation. 
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Förhöjda hTSH-värden utan egentlig kongenital hypotyreoidism har rapporterats vid vissa 
tillstånd (15,24): 
 
- övergående neonatal hypotyreoidism har setts hos nyfödda spädbarn i områden med 

jodbrist. Detta tillstånd är vanligtvis allvarligare hos prematura spädbarn. 
 
- övergående benign hypertyreotropinemi hos nyfödda spädbarn kan inträffa som svar 

på intrauterin läkemedelsexponering, intrauterin jodexponering eller intrauterin jodbrist 
i endemiska strumaområden. 

 
Normala hTSH-koncentrationer hos nyfödda spädbarn med bevisad kongenital 
hypotyreoidism har setts med låg frekvens, 1:100 000 (15,24). hTSH-värden hos dessa 
spädbarn ökar under de första levnadsveckorna till värden som är karakteristiska för 
kongenital hypotyreoidism. 
 
 
ANALYTISKA PRODUKTKARAKTÄRISTIKA 
 
En typisk standardkurva för DELFIA Neonatal hTSH assay visas nedan (över natten + 
1 timmes inkubation). 
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Precision5: DELFIA Neonatal hTSH-metodens variation fastställdes med "spikade" 
blodfläckar i 18 körningar med 8 replikat (4 replikat per platta) och analysen av 
varianstillämpning användes för att beräkna följande variationer: 
 
4-timmars procedur 
 

Prov 
Totalt medel-värde 

µU/mL Inom-serie 
variation (% CV) 

Mellan-serie 
variation (% CV) 

Total variation 
(% CV) 

blod serum 
1 14.8 32.6 5.6 16.1 17.0 
2 22.9 50.4 11.4 13.7 17.8 
3 66.5 146 6.0 10.8 12.3 

 
 
Över natt procedur 
 

Prov 
Totalt medel-värde 

µU/mL Inom-serie 
variation (% CV) 

Mellan-serie 
variation (% CV) 

Total variation 
(% CV) 

blod serum 
1 15.0 33.0 7.0 8.0 10.6 
2 23.7 52.1 7.8 9.0 11.9 
3 66.1 145 7.5 7.9 10.9 

 
 
Analytisk känslighet6: Den analytiska känsligheten för DELFIA Neonatal hTSH-metoden 
är normalt bättre än 2 µU/mL blod (4.4 µU/mL serum), om den analytiska känsligheten 
definieras som det värde vilket är 2 standardavvikelser över medelvärdet av standardens 
uppmätta värde för 1 µU/mL blod (2.2 µU/mL serum) (medelvärde + 2 SD). 
 
 
Korsreaktivitet7: Korsreaktivitet med andra hormoner för DELFIA Neonatal hTSH-
metoden redovisas i följande tabell: 
 

Hormon 
Tillsatt 
koncentration 

Mätt synbar  
hTSH-koncentration 

µU/mL blod µU/mL serum 
hLH 250 U/L < 2 < 4.4 
hFSH 250 U/L < 2 < 4.4 
hCG 100000 U/L < 2 < 4.4 

 
 

 
5 Studie som utförts vid Wallac Oy, Åbo, Finland. 
6 som ovan 
7 som ovan 
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Metodjämförelse8: 1342 blodfläcksprov testades med A032-310 DELFIA Neonatal hTSH-
kit och med 1244-032 DELFIA Neonatal hTSH-kit (över natt procedur). 
Frekvensfördelningarna visas i följande figur: 
 

 
 
Vid tillämpling av "cutoff"-värden, påvisades distributionen: 
 

DELFIA kit 
Normalt 

< 9 µU/mL blod 
(< 20 µU/mL serum) 

Gränsområde 
9–18 µU/mL blod 

(20–40 µU/mL serum) 

Hypotyreoid 
> 18 µU/mL blod 

(> 40 µU/mL serum) 
A032-310 
Neonatal hTSH 

1325 17 0 

1244-032 
Neonatal hTSH 

1313 29 0 

 
 
Korrelation9: 
 
A032-310 DELFIA Neonatal hTSH 4-timmars procedur vs. över natt inkuberingsprocedur 
 
A032-310 DELFIA Neonatal hTSH-kit 4-timmars inkuberingsprocedur (y) jämfördes med 
A032-310 DELFIA Neonatal hTSH kit över natt inkuberingsprocedur (x) med hjälp av 
blodfläcksprov och "spikade" prov inom området 2.0–221 µU/mL blod (4.4–491 µU/mL 
serum). Korrelationen befanns vara: 
 
 y = 0.979x + 0.05;   r = 0.985;   (n = 170) 

 
8 Studie som utförts vid Wallac Oy, Åbo, Finland. 
9 som ovan 
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A032-310 DELFIA Neonatal hTSH vs. B032-312 AutoDELFIA Neonatal hTSH 
 
A032-310 DELFIA Neonatal hTSH-kit över natt inkuberingsprocedur (y) jämfördes med 
B032-312 AutoDELFIA Neonatal hTSH kit (x) med hjälp av blodfläcksprov och "spikade" 
prov inom området 2.1–205 µU/mL blod (4.7–455 µU/mL serum). Korrelationen befanns 
vara: 
 
 y = 0.966x + 0.21;   r = 0.991;   (n = 175) 
 
 
1342 blodfläcksprov testades med B032-312 AutoDELFIA Neonatal hTSH-kit och med 
A032-310 DELFIA Neonatal hTSH-kit med över natt inkuberingsprocedur. 
Frekvensfördelningarna visas i följande figur: 
 

 
 
GARANTI 
 
De produktuppgifter som presenteras här erhölls med den angivna testproceduren. All 
förändring eller modifiering av denna metod som inte har rekommenderats av tillverkaren 
kan inverka på resultaten; i detta fall avsäger sig Wallac Oy och dess dotterbolag alla 
uttryckliga, implicita eller lagstadgade garantier, inräknat den underförstådda 
säljbarhetsgarantin och ändamålsenligheten för användning. 
 
Wallac Oy, dess dotterbolag och godkända återförsäljare är i ett sådant fall inte ansvariga 
för indirekta skador eller följdskador. 
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DELFIA® Neonatal hTSH kit 
Sammanfattningsprotokoll 

 

Späd tracer 
(se tabell) 

 Strips 
Tracer stock 
solution (µL) 

Buffer (mL) 

4 70 11.5 

8 140 23 

12 210 34 

16 270 43 

20 330 53 

24 400 64 

28 460 74 

32 520 84 

Stansa ut standarder, 
kontroller och okända 

 
 

Tillsätt 
tracerbrukslösning 

 
200 µL 

Inkubera  

10 min. snabb skakning + 
4 h långsam skakning i rums-

temperatur 
ELLER 

10 min. snabb skakning + 
över natten i +2–+8C + 

1 h långsam skakning i rums-
temperatur 

Ta bort rondeller och 
tvätta 

 
Program 32 (x 6) 

Tillsätt Enhancement-
lösning 

 
200 µL, 

5 min. långsam skakning  

Räkna 
 KIT 32 

(Kontrollera koncentrationer 
från kvalitetskontrollcertifikat) 

 
DELFIA är ett registrerat varumärke som tillhör PerkinElmer, Inc. 


