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FMH QuikQuant™ 
 

Hurtig analyse til kvantificering af føtomaternel blødning   
 

[REF] 
 QQF-100      s   100 tests      I    package insert    

 
[IVD]  | Til brug ved in vitro-diagnostik          
 

 

Tilsigtet brug 

IQ Products FMH QuikQuant™ er beregnet til brug på hospitalers kliniske laboratorier og 

referencelaboratorier af uddannede laboratorieteknikere eller lignende personer med erfaring 

i testmetoder for føtomaternel blødning.  

 

Sammendrag og princip 

Den vigtigste brug af detektering af føtale røde blodlegemer er evalueringen af føtomaternel 

blødning (FMH) [1-4]. Det er normalt, at der er FMH under hele graviditeten i meget små 

mængder, og mængden øges i de senere stadier af svangerskabet [5]. Hvis der er en 

betydelig forskel i antigeniciteten af røde blodlegemer mellem fosteret og moderen, kan det 

forårsage allosensibilisering af det maternelle immunforsvar enten før eller efter fødslen. De 

maternelle antistoffer mod de føtale røde blodlegemers antigener kan være klinisk tavse, 

eller de kan forårsage livstruende autoimmun-følgesygdomme for den nuværende eller de 

efterfølgende graviditeter (f.eks. erythroblastosis fetalis eller tidlig abort). Der kan opstå en 

sådan sensibilisering ved et mismatch af et hvilken som helst antigen på de røde 

blodlegemer, men den største hyppighed og de mest gennemgribende kliniske konsekvenser 

forekommer ved Rh- eller antigen-D-mismatcher. Detektering og optælling af føtale røde 

blodlegemer er en afgørende del af håndteringen af de FMH-patienter, der behandles med 

Rh-immunglobulinpræparater (RhIG) [6]. Brugen af Rh-immunglobulinprofylakse er 

universel, men doseringsmængde og -plan varierer regionalt [7,8]. Sensitiviteten og 

specificiteten af detekteringsanalyser for FMH er derfor kritiske faktorer for den terapeutiske 

effektivitet og det efterfølgende kliniske udfald. 

Den mest almindeligt brugte analyse til FMH-detektering har været visuel mikroskopisk 

optælling ifølge Kleihauer-Betke (KB)-metoden, som er baseret på forskelle i 

opløselighedsegenskaberne under sure forhold for føtalt hæmoglobin (HbF) og voksent 

hæmoglobin [9]. KB-metoden er let at udføre for de fleste kliniske laboratorier, men den 

mangler følsomhed og udviser dårlig reproducerbarhed eller nøjagtighed (CV'er på 50-100%) 

[10,11]. Der er blevet udviklet flowcytometriske metoder, som bruger antigene forskelle eller 

en kvantitativ vurdering af føtalt hæmoglobin (HbF) til at skelne føtale røde blodlegemer fra 

voksne røde blodlegemer. Disse metoder er mere præcise og mindre subjektive [12-22]. 

Alligevel bruger mange laboratorier stadigt KB-metoden pga. begrænset adgang til 

flowcytometri. 

IQ Products FMH QuikQuant™ er en flowcytometrisk metode til detektering og kvantificering 

af FMH. Analysen bruger et anti-hæmoglobin F-monoklonalt antistof og 

propidiumiodidreagens i en teknik uden vaskning, som udføres på ca. 45 minutter. En 

tekniker skal bruge mindre end 15 minutter, så den er både mere effektiv i brug end KB-

analysen og også mere følsom og præcis.   

Tilsigtet brug 

IQ Products FMH QuikQuant™ er beregnet til brug på hospitalers kliniske laboratorier og 

referencelaboratorier af uddannede laboratorieteknikere eller lignende personer med erfaring 

i testmetoder for føtomaternel blødning.  
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Produktets komponenter 

 1,0 mL IQ Products FMH QuikQuant™-antistofreagens til flowcytometri (100 tests) 

 40 mL IQ Products Intra-Cell™-permeabiliseringsopløsning – medfølger som 10X 

koncentrat 

 40 mL IQ Products FMH QuikQuant™  -bufferopløsning – medfølger som 10X koncentrat  

 

Nødvendige reagenser og materialer, som ikke er inkluderet 

 12 x 75 mm polystyrenrør til engangsbrug med rack 

 Pipettespidser, (1-200 µL) og (200-1000 µL) 

 Pipetter med justérbar volumen (0-200 og 200-1000 µL) 

 Fosfatbufret saltvandsopløsning (PBS) eller Dulbecco's PBS Sigma P3813 eller  

     CellGro 21-031-CM 

 Glutaraldehyd (0,03% + 0,015%) 

o 8% glutaraldehyd til fortynding           Sigma G7526 eller  

  Polysciences 00216A 

ELLER  

o 25% glutaraldehyd til fortynding          Sigma G5882 eller 

  Polysciences 01909 

 Vand af reagenskvalitet, helst filtreret 

 Opsætning med 0,2 μm vakuumfilter (valgfri, men anbefalet) 

 FETALtrol™ (IQ Products) eller "hjemmelavet" navlestrengsblod til 3 niveauer af 

kontroller til føtomaternel blødnings-analyser 

 Vortex mixer 

 Cellevasker fra en blodbank eller en centrifuge, som kan nå op på 600 x g 

 Multiparametrisk flowcytometer, som kan klare mindst 3 fluorescensparametre 

 Software til analyse af filer i listemodus i FCS-format 

              

Reagenspræparation 

1   PBS 

 Dulbecco’s PBS            1000 mL CellGro 21-031-CM eller tilsvarende 

ELLER  

 Fosfatbufret saltvandsopløsningspulver    1 pakke Sigma P3813 eller tilsvarende 

 H2O af reagenskvalitet          QS til 1000 mL 

 Bland enhver opløsning godt før pH eller filtrering 

 Filtrér med et vakuumfilter med en porestørrelse på 0,2 μm, hvis det er tilgængeligt, for 

at fjerne partikelaffald   

 Justér pH til 7,4, når opløsningen når op på stuetemperatur (20-25°C) 

 Opbevares i køleskab ved 2-8°C 

 Udløb fastslås ved at bruge laboratoriets standardprocedure. Hvis man bruger sterilt / 

filtreret vand som fortynder, forlænges holdbarheden til 30 dage ved 2-8°C. 

 

2   Brugsopløsning af FMH QuikQuant™-buffer – svarende til PBS med BSA (0,5%) 

 H2O af reagenskvalitet      9 dele          

 IQ Products FMH QuikQuant™-bufferkoncentrat 1 del          

      For eksempel: Kombinér 9 mL H2O og 1 mL IQ Products BSA-koncentrat 

 Blandes godt 

 Filtreres med et vakuumfilter med en porestørrelse på 0,2 μm, hvis det er tilgængeligt, 

for at fjerne partikelaffald 

 Justér pH til 7,4, når opløsningen når op på stuetemperatur (20-25°C) 

 Opbevares i køleskab ved 2-8°C  

 Udløb: fastslås ved at bruge laboratoriets standardprocedure. Hvis man bruger sterilt / 

filtreret vand som fortynder, forlænges holdbarheden til 30 dage ved 2-8°C. 
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3    Brugsfortynding af glutaraldehyd: 0,03% 

Bemærk: Da renheden af glutaraldehyd kan variere fra fabrikant til fabrikant eller 

fra parti til parti, bør man evaluere koncentrationer på 0,015 – 0,045% 

glutaraldehyd for optimering af separationen af farvningen af voksne og føtale røde 

blodlegemer ved analyse (en separation på 2 eller flere logs er ønskeligt).  

 

Opbevar stamopløsning af glutaraldehyd i fryser (ampuller kan portionsopdeles i 

polypropylen-mikrorør og genfryses) eller i køleskab efter fabrikantens anbefaling. Lav en 

frisk brugsopløsning hver dag, den skal bruges 

 8% stamopløsning af glutaraldehyd af EM-kvalitet eller kvalitet I 94 μL Sigma G7526  

                    eller Polysciences 00216A 

 PBS (pH 7,4)  25 mL (se PBS ovenover) 

 ELLER 

 25% stamopløsning af glutaraldehyd af EM-kvalitet eller kvalitet I 30 μL Sigma G5882  

    eller Polysciences 01909 

 PBS (pH 7,4)  25 mL  (se PBS ovenover) 

 Blandes godt og opbevares i køleskab (2-8°C) i op til 2 timer før brug 

 Udløb: Kassér ubrugt fortyndet glutaraldehyd / Se fabrikantens beholder for 

udløbsdatoen på stamopløsningen af glutaraldehyd. 

 

4 IQ Products Intra-Cell™ til cellepermeabilisering  

 IQ Products Intra-Cell™-reagenskoncentrat skal opbevares ved stuetemperatur (20-

25°C) og blandes godt før fortynding for at undgå udfældet fast stof.  

 Klargør en 1:10 fortyndings-brugsopløsning fra Intra-Cell™-reagenskoncentrat, for 

eksempel:  

 IQ Products Intra-Cell™-koncentrat     5 mL               

 Vand (H2O) af reagenskvalitet            45 mL     

 Brugs-opløsningen (IQ Products Intra-Cell™ fortyndet 1:10) blandes godt og opbevares 

i køleskab (2-8°C). 

 Udløb: Brugsopløsningen kan bruges i 30 dage, eller indtil man eventuelt opdager 

uklarhed i opløsningen. Stamopløsningen kan bruges indtil forældelsesdatoen på 

etiketten. 

 

Prøve 

EDTA-fuldblod (eller andre antikoagulerede prøver) 

 Sæt prøven i køleskab, hvis man ikke udfører testen i løbet af 4 timer efter indsamling. 

 Prøver kan opbevares i køleskab i 72 timer, før de testes [1]. 

 

Prøvepræparation  

1 Lav en 1:20-fortynding af FETALtrol™ eller EDTA-antikoaguleret blod ved at bruge PBS 

med 0,5% BSA eller en brugsopløsning af FMH QuikQuant™-buffer. 

2 Anbring 10 μL af de fortyndede celler i et 12 X 75 mm polystyrenplastrør. 

3 Tilsæt 0,75 mL glutaraldehyd (0,03% glutaraldehyd i PBS uden BSA) til røret. 

4 Bland på Vortex mixer, når glutaraldehyd tilsættes cellerne og periodisk under 

inkubering ved stuetemperatur i 10 minutter. Undgå at der dannes sammenklumpning 

af røde blodlegemer ved at sørge for, at cellerne forbliver suspenderet under dette 

fikseringstrin. 

5 Tilsæt 1,5 mL IQ Products Intra-Cell™-brugsopløsning til hvert rør og inkubér ved 

stuetemperatur i 10 minutter. 

6 Bland på Vortex mixer ved tilsætning af Intra-Cell™-opløsningen og mindst to gange 

under inkuberingen igen for at minimere celleaggregater. 

7 Centrifugér i 60 sekunder med cellevasker og dekantér i 5 sekunder. Alternativt kan 

man centrifugere i mindst 5 minutter i en centrifuge ved 600 x g og derefter dekantere 

supernatanten.  

8 Sæt røret på Vortex mixer i mindst 15 sekunder for helt at dispergere pellet. 
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9 Tilsæt 10 μL IQ Products FMH QuikQuant™-antistofreagens og derefter 40 μL 

brugsopløsning af FMH QuikQuant™-buffer. 

10 Inkubér i mørke i 10 minutter ved stuetemperatur. 

11 Tilsæt 2,0 mL brugsopløsning af MH QuikQuantbuffer, bland på Vortex mixer og 

inkubér ved stuetemperatur i 30 sekunder. Bemærk: For at gøre det lettere at 

blande uden at spilde foreslår vi, at man tilsætter 1 mL, blander forsigtigt på 

Vortex mixer, tilsætter endnu 1 mL og blander igen. 

12 Centrifugér i 60 sekunder med cellevasker og dekantér i 5 sekunder. Alternativt kan 

man centrifugere i mindst 5 minutter i en centrifuge ved 600 x g og derefter dekantere 

supernatanten.  

13 Tilsæt 1,0 mL brugsopløsning af FMH QuikQuant™-buffer, bland røret grundigt og 

undgå, at det udsættes for lys. Kør det på flowcytometret, og indsaml minimum 

100.000 røde blodlegemer til analyse. 

 

Opsætning af flowcytometer 

1 Vælg 2 blodprøver, en voksen blodprøve med højt antal hvide blodlegemer og enten 

en voksen blodprøve tilsat vasket, ABO-kompatible navlestrengsceller eller 

FETALtrol™ niveau 3. (Alle røde blodlegemer skal vaskes to gange og resuspenderes 

i PBS/BSA før blanding eller tilsætning for at fjerne alle hæmagglutininer, som kan 

forårsage sammenklumpning). 

 

2 Farves i overensstemmelse med proceduren for FMH QuikQuant™-analysefarvning.  

 

3 Brug følgende trin til at opsætte cytometerprotokollen: 

 

a) Lav følgende: 

 Histogrammer med to parametre:  

o FSC vs SSC (log-log) 

o Anti-HbF (FL1) vs SSC-log 

o Propidiumiodid (FL3) vs SSC-log 

o Propidiumiodid (FL3) vs anti-HbF (FL1) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

     

 Histogram(mer) med enkelt parameter:  

o Antal vs anti-HbF (FL1) 

o Antal vs autofluorescens (FL2) (valgfrit) 
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Og en Resultatboks, der viser gatede hændelser med røde blodlegemer, voksne røde 

blodlegemer, voksne F-celler og føtale røde blodlegemer (autofluorescens og kerneholdige 

celler er valgfri) 

 
 

 

b) Mens man kører røret, der indeholder blandingen af farvet voksen- / 

navlestrengsblod (eller FETALtrol™  niveau 3), justeres FS-log og SS-log, så 

populationen af røde blodlegemer ligger i midten på begge akser.  

c) Justér tærsklen på FS for at fjerne uønskede hændelser (blodplader, cellerester), som 

har et lavere signal end populationen af røde blodlegemer. 

d) Justér FL1 (anti-HbF) og FL3 (propidiumiodid), så populationen af røde blodlegemer 

er i den første dekade af begge parametre, og hele toppen kan ses på 

histogrammerne. Mens PI er en specifik markør for kerneholdige celler, kan 

autofluorescens bruges til at sætte regioner, når man tæller F-celler [22].   

e) Mens man kører røret, der indeholder den farvede prøve med det høje antal hvide 

blodlegemer, justeres FL3 – FL1-kompensationen, så de (farvede) røde blodlegemer 

langs FL1-aksen vil falde hovedsageligt indenfor den første dekade på FL3-aksen, men 

ikke have >1% røde blodlegemer ved basislinjen for FL1-signalet. 

f) Anbring en gating-region omkring de røde blodlegemer, der ekskluderer 

aggregater af røde blodlegemer, cellerester og kerneholdige celler 

(propidiumiodid-positive hændelser). Sørg for at histogrammet med en enkelt 

parameter er baseret på denne gate (G1 = R1). Sæt analyseregioner for voksne røde 

blodlegemer, voksne F-celler og føtale røde blodlegemer (se nedenstående angående 

justering af regioner) på histogrammet med en enkelt parameter af anti-HbF-

parameteren.  

g) Navngiv og gem instrumentindstillingerne og protokolskabelonen og sæt endvidere 

erhvervelsesprotokollen til at indsamle mindst 50.000 hændelser i en fil i listemodus 

med alle parametrene (FS, SS, FL1, FL2 og FL3). 

 

Analyse af fil i listemodus 

Analyse af filer i listemodus skal udføres som vist i ovenstående histogrammer. En gating-

region skal bruges til at ekskludere kerneholdige celler fra analysen, som anbefales at 

være et diagram med sidespredning vs propidiumiodid. Derudover skal gating-strategien 

inkludere en måde, hvorved man ekskluderer aggregater af røde blodlegemer fra analysen 

ved hjælp af en FALS vs sidespredning gate. For mange aggregater af røde blodlegemer 

(>1%) kan forårsage en betydelig overrapportering af procenten af føtale røde 

blodlegemer, eftersom aggregater får den sande fællesnævner til at blive for lav. Som vist 

ovenfor anbefales det også, at analyseregioner skabes på et diagram med en enkelt 

parameter af anti-HbF ved at bruge tre regioner svarende til voksne røde blodlegemer, 

voksne F-celler og føtale røde blodlegemer. Deaktivering af en eventuel 

autoskaleringsfunktion i analysesoftwaren vil det gøre det lettere at se populationen af 

føtale røde blodlegemer. Alternativt kan displays med to parametre af anti-HbF-

ekspression vs autofluorescens også være en effektiv måde at definere regionen til 

identificering af føtale røde blodlegemer. Der er ikke blevet etableret en konsensusmetode 

til at sætte regionerne for voksne røde blodlegemer og voksne F-celler, men vi har 

foreslået en fremgangsmetode, som bruger autofluorescenssignalet [23].  

Analyseregionen for føtale røde blodlegemer skal sættes først ved hjælp af 

Id1: QQ_FMH-034_B.14.001 
Id2: 19Jan2009 
  Alias Region % 

Gate 
MedianX 

R1 Gate for røde 
blodlegemer 

49905 99,81 

R2 Voksne røde 
blodlegemer 

48987 97,97 13,82 

R3 F-celler 616 1,23 74,59 
R4 Føtale celler 391 0,78 684,98 
R5 Autofluorescens 49897 99,79 12,51 
R6 Kerneholdige 

celler 
35 0,07 64,47 
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kontrolprøverne for at sætte analyseregionen på begge sider af toppen for føtale røde 

blodlegemer på prøven med høj kontrol (typisk 1-2% føtale røde blodlegemer).   

 

     
Figur 1. Dataanalyse skal inkludere gating for at ekskludere aggregater af røde 

blodlegemer (R1 gate) og kerneholdige celler (R3 gate), derefter optælling af 

voksne røde blodlegemer (region R4), voksne F-celler om ønsket (region R5) 

og føtale røde blodlegemer (region R6). 

 

 

Kvalitetskontrol af analyse 

Det er af afgørende betydning, at man bruger multi-niveau analyserede kontrolprøver til 

at vurdere både proceduren og analysen. Lav farvningsintensitet, celleskade pga. forkert 

koncentration af fikserings- og/eller permeabiliseringsopløsningerne, forhøjede F-

celleniveauer og forkert kompensering og ikke-optimal gating kan i alvorlig grad påvirke 

validiteten af de opnåede resultater. Der er to væsentlige kilder af kvalitetskontrolprøver: 

 

FETALtrol™- Stabiliseret blodkontrolprodukt er et bekvemt alternativ til “hjemmelavede” 

kontroller. Det indeholder hætteglas med en negativ kontrol og positive kontroller til 

henholdsvis lavt niveau (ca. 0,15% føtale røde blodlegemer) og højt niveau (ca. 1,5% 

føtale røde blodlegemer) og har en holdbarhed på 3 måneder. Dette produkt bruges på 

akkurat samme måde som fuldblod i denne procedure og er godkendt af U.S. FDA (den 

amerikanske sundhedsstyrelse) som en in vitro-diagnostisk kontrol. 

 

"Hjemmelavede" eller internt præparerede "spiked" blodprøver – blandinger af 

ABO-matchet føtalt blod eller navlestrengsblod med voksent blod. Ideelt set skal der være 

høje, lave og negative kontroller med validerede værdier for føtale røde blodlegemer. 

 

Håndtering og opbevaring 

Opbevar hætteglas med FMH QuikQuant™-antistofreagens opretstående og med lågene 

godt strammet til ved 2-8°C, når de ikke bruges. Opbevar Intra-Cell™-koncentratet 

opretstående med lågene strammet godt til og ved stuetemperatur. Undgå unødvendige 

cyklusser med opvarmning og afkøling af alle reagenser. Beskyt produktet mod frost, mod 

temperaturer på over 30°C og mod lang tid ved stuetemperatur (18-25°C), eksklusive 

Intra-Cell™-koncentratet, eller mod udsættelse for lys. Opbevar FMH QuikQuant™ -

bufferkoncentratet opretstående og ved stuetemperatur (18-25°C). 

 

Advarsel 

IQ Products FMH QuikQuant™-antistofreagens og FMH QuikQuant™-bufferkoncentrat 

indeholder natriumazid (<0,1% vægt/volumen). Dette kemikalie er en giftig og farlig 

forbindelse, når det kombineres med syrer eller metaller. Behandles forsigtigt. 

Opløsninger, der indeholder natriumazid, skal bortskaffes på passende vis.  

Fremstillingskvalitetskontrol 

Ydeevnen og specificiteten af de reagenser, der er indeholdt i dette sæt, er blevet testet 

ved at bruge IQ Productss interne kvalitetskontrolmetoder. Dette produkt er fremstillet 
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ved hjælp af retningslinjer for kvalitetssystemer og fremstillingsproduktion og overholder 

FDA QSR og EN ISO 13485. 

 

Produktbegrænsninger 

Følgende kliniske tilstande kan resultere i et forhøjet HbF-niveau pga. forhøjede niveauer 

af voksne F-celler og må ikke forveksles med en føtomaternel blødning [22-24]: 

 Svær anæmi 

 Arvelig persistens af HbF 

 Talassæmi 

 Seglcellesygdom, især under terapi med hydroxyurea, butyrat eller andre 

lægemidler, som forhøjer HbF  

Mulige faldgruber 

 Utilstrækkelig farvning og dårlig separation er som regel resultatet af ukorrekt 

fiksering og/eller permeabilisering. Glutaraldehyd skal opbevares rigtigt og fortyndes 

lige inden brug i fikseringstrinet. Hvis cellerne ikke er fikseret tilstrækkeligt ved hjælp 

af glutaraldehyden, vil de lysere, når Intra-Cell™  tilsættes. Hvis trinet med Intra-Cell™ 

ikke udføres rigtigt, vil det konjugerede HbF-antistof ikke kunne nå sit mål inde i cellen 

[24]. 

 Instrumentopsætningen eller kompensationssindstillingerne er ikke optimeret. 

 Der blev ikke brugt en region til at definere føtale celler baseret på en positiv kontrol, 

såsom FETALtrol. 

 Dårlig blanding og/eller brug af glutaraldehyd med en højere koncentration end 

optimalt kan forårsage aggregater, som ofte detekteres ved tilstedeværelsen af 

sammenklumpning af celler og højere resultater end forventet for FETALtrol™-prøver. 

 Hvis 10X-koncentratet af IQ Products Intra-Cell™-permeabiliseringsopløsning ikke 

fortyndes, vil det forårsage sammenklumpning eller agglutinering (som med det blotte 

øje ligner kolde agglutininer eller rouleaux-dannelse), som vil have en negativ virkning 

på nøjagtigheden af de opnåede resultater. 

 Ufiltrerede opløsninger kan indeholde mikropartikler, som vil blive ‘set’ og talt af 

instrumentet. Dette kan reducere antallet af brugbare hændelser (røde blodlegemer) 

i den samlede optælling og besværliggøre analyse eller have en negativ virkning på 

nøjagtigheden af de opnåede resultater. 

 Post-transfusionsprøver med immunologisk medierede celleaggregater kan give falske 

forhøjede værdier for føtale celler. Dette problem kan undgås ved at ekskludere 

aggregater. 

 Hvis man ikke ekskluderer autofluorescerende kerneholdige celler under 

dataanalysen, kan det give en falsk forhøjelse af niveauet af føtale røde blodlegemer. 

 

Forventede værdier og derivering af dem 

Hvert enkelt laboratorium bør etablere sit eget eller sine egne acceptable 

referenceområde(r) for føtomaternelle blødningsanalyser. Laboratoriets gennemsnit af 

resultaterne af føtale røde blodlegemer for raske ikke-gravide blodprøver forventes at 

være ≤ 0,06%. Niveauet af voksne F-celler er normalt ikke værdier, der rapporteres, men 

litteraturen tyder på, at de fleste prøver vil være < 5% F-celler [25]. Normale, 

tilsyneladende raske laboratoriedonorer blev undersøgt på tre steder. Disse resultater skal 

bruges som retningslinjer. Hvert enkelt laboratorium bør etablere sit eget 

referenceområde. 
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Karakteristika for ydeevne 

 

 

Tabel 1. Bestemmelse af analysefølsomhed blev udført ved fortyndingsundersøgelser af IQ 

Products FETALtrol™-blandinger (høje, lave og negative niveauer), efterfulgt af 

replikatmålinger på et Becton Dickinson FACScan-instrument. Som vist ovenfor kan prøver 

med så lidt som 0,04% føtale røde blodlegemer skelnes signifikant (P < 0,05) fra prøver uden 

føtale blodlegemer. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabel 2. Bestemmelse af analyse-unøjagtighed blev udført ved undersøgelser af IQ Products 

FETALtrol™-blandinger, efterfulgt af replikatmålinger på et Becton Dickinson FACScan-

instrument. Som vist ovenfor har prøver med så lidt som 0,17% føtale røde blodlegemer en 

variationskoefficient (CV) på < 5%. 

 

FMH QuikQuant™ - Flowcytometri-version – Følsomhedsundersøgelse  
Forventet % 
føtale røde 

blodlegemer 

Replikat 
1 

Replikat 
2 

Gennemsnit Standardafvigelse CV P-værdi 

0,00 0,01 0,02 0,02 0,01 33,3% 1,00000 

0,02 0,02 0,02 0,02 0,00 0,0% 0,42265 

0,04 0,04 0,04 0,04 0,00 0,0% 0,03775 

0,07 0,06 0,07 0,07 0,01 7,7% 0,01942 

0,10 0,12 0,09 0,11 0,02 14,3% 0,02951 

0,15 0,14 0,15 0,15 0,00 3,5% 0,00295 

0,17 0,19 0,18 0,19 0,01 2,7% 0,00173 

0,18 0,13 0,19 0,16 0,03 18,8% 0,04129 

0,37 0,34 0,39 0,37 0,03 6,9% 0,00526 

0,64 0,58 0,57 0,58 0,01 0,9% 0,00016 

0,92 0,83 0,81 0,82 0,01 1,2% 0,00019 

1,19 1,19 1,08 1,14 0,05 4,9% 0,00242 

1,46 1,33 1,50 1,42 0,09 6,0% 0,00368 

1,65 1,51 1,74 1,63 0,12 7,1% 0,00507 

1,83 1,90 1,80 1,85 0,05 2,7% 0,00075 

FMH QuikQuant™  - på FACScan - Præcisionsundersøgelse 

Replikat Prøve 1  Prøve 2 Prøve 3 Prøve 4 Prøve 5 

1 0,02 0,17 0,68 0,76 1,72 

2 0,02 0,16 0,75 0,79 1,70 

3 0,01 0,17 0,70 0,78 1,71 

4 0,02 0,16 0,68 0,82 1,69 

5 0,01 0,17 0,70 0,94 1,69 

6 0,01 0,18 0,71 0,80 1,75 

Gennemsnit 0,02 0,17 0,70 0,80 1,71 

Standardafvigelse 0,01 0,01 0,02 0,03 0,02 

CV 33,3% 4,1% 3,4% 3,3% 1,2% 
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Figur 2. Bestemmelse af analyselinearitet blev udført med en Passing & Bablok-

regression mellem procenten af føtale røde blodlegemer bestemt ved 

flowcytometriske Caltag føtal-Hgb- og FMH QuikQuant™ (QQF)-analyser. 

 

Lovgivningsmæssig status   

På dette tidspunkt, er FMH QuikQuant™ registreret som "in vitro medicinsk udstyr 

diagnostik" i de lande, der hører til Det Europæiske Fællesskab. I alle andre lande, bør det 

være mærket "til forskning kun bruge".  
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Caltag vs QQF Variable X Variable Y

Lowest value 0 0

Highest value 22.5 26.2

Arithmetic mean 1.5628 1.6736

Median 0.03 0.04

Standard deviation 4.3432 4.7207

Standard error of the mean 0.5229 0.5683

Regression Equation:  Y = -0.00051 + 1.0510 X 
Cusum test for linearity: 
No significant deviation from linearity (P=0.76)
N = 69
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 Garanti 

Produkter, der sælges nedenfor er berettiget kun at svare til mængden og indholdet er 

angivet på etiketten på tidspunktet for levering til kunden. Der er ingen garantier, udtrykt 

eller stiltiende, som strækker sig ud over beskrivelsen på produktets etiket. IQ Products BV 

er ikke ansvarlig for tingskade, personskade eller økonomisk tab forårsaget af produktet. 

 

Explanation of used symbols [26] 
 

I 

 

Consult instructions for use 

 

[REF] 

 

Catalogue number 

 

s 

 

Sufficient for 

 

[IVD] 

 

In Vitro Diagnostic medical device 

 

! 

 

Caution, consult accompanying document 

 

K 

 

Keep away from (sun)light 

 

D 

 

Biological risks 

 

t 

 

Temperature limitation (°C) 

 

[RUO]  

 

For Research Use Only 

 

[LOT]  

 

Batch code 

 

e 

 

Use by yyyy-mm-dd 

 

M 

 

Manufacturer 

 

[EC_|REP] 

 

 

Authorized Representative in the European Community 

 

Kundesupport 

 

IQ Products BV 

www.iqproducts.nl 

Rozenburglaan 13a 

9727 DL Groningen, Nederland 

Tlf.  +31(0) 50 57 57 000 

Fax  +31(0) 50 57 57 002 

Teknik:  marketing@iqproducts.nl  

Ordrer:  orders@iqproducts.nl   

www.iqproducts.nl 
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