
CK-MB testcassette 
(volbloed / serum / plasma) 

Bijsluiter
REF CKMB-C41 Nederlands

• Alleen bedoeld voor professioneel gebruik bij in vitro diagnostiek. Niet gebruiken na de vervaldatum.
• Voer de test niet uit indien de verpakking beschadigd is. 
• Eet, drink of rook niet in de ruimten waar monsters of kits worden gebruikt.
• Behandel alle monsters alsof ze besmettelijke stoffen bevatten. Houd u tijdens de gehele 

procedure aan de bestaande voorzorgsmaatregelen tegen microbiologische gevaren en 
volg de standaardprocedures voor een correcte afvoer van de monsters.

• Draag beschermende kleding zoals een laboratoriumjas, wegwerphandschoenen 
en oogbescherming bij het testen van de monsters.

• De gebruikte tests moeten worden weggeworpen in overeenstemming met de 
lokale voorschriften.

• Vochtigheid en temperatuur kunnen de resultaten negatief beïnvloeden.

BEWARING EN HOUDBAARHEID
Het verpakte en verzegelde zakje kan worden bewaard bij kamertemperatuur of gekoeld 
bij 2-30 °C. De test is stabiel tot de vervaldatum die op het zakje is gedrukt. De test moet 
tot gebruik in de afgesloten verpakking blijven zitten. NIET INVRIEZEN. Niet gebruiken na de 
vervaldatum.
BEMONSTERING EN VOORBEREIDING
De CK-MB-sneltestcassette (volbloed / serum / plasma) kan worden gebruikt met volbloed uit 
de ader of vingertop, serum of plasma.
Om volbloed uit de vingertop te verkrijgen:

• Reinig de hand van de patiënt met warm water en zeep of een alcoholdepper. Laat hem 
drogen.

• Masseer de hand zonder de punctieplaats aan te raken door in de richting van de 
middelvinger of ringvinger te wrijven.

• Puncteer de huid met een steriel lancet. Veeg het eerste bloed af.
• Wrijf zacht van de pols naar de handpalm en vinger om een ronde druppel bloed op de 

prikplaats te vormen.
• Voeg het volbloed verkregen door de vingerpunctie toe aan de testcassette met behulp van 

een capillair buisje.
o Raak het bloed aan met de punt van het capillaire buisje totdat deze gevuld is 

met ongeveer 75 μl. Vermijd luchtbellen.
o Plaats de kogel op het uiteinde van het buisje. Druk op de kogel om het 

volbloed in de monsteropening van de testcassette te voeren.
• Scheid het serum of plasma zo snel mogelijk van het bloed om hemolyse te voorkomen. 

Gebruik alleen heldere, niet-gehemolyseerde monsters.
• De test moet onmiddellijk na bemonstering worden uitgevoerd. Laat de monsters niet te lang 

bij kamertemperatuur liggen. Serum- en plasmamonsters kunnen maximaal 3 dagen bij 2-8 °
C worden bewaard. Voor langdurige opslag moeten de monsters onder -20 °C worden 
gehouden. Volbloed dat door venapunctie is afgenomen kan bij 2-8 °C worden bewaard als 
de test binnen 2 dagen na bemonstering moet worden uitgevoerd. Vries geen 
volbloedmonsters in. Volbloed dat uit de vingertop wordt afgenomen moet direct worden 
getest.

• Breng de monsters vóór het testen op kamertemperatuur. Bevroren monsters moeten volledig 
worden ontdooid en goed gemengd voordat ze worden getest. Monsters mogen niet 
herhaaldelijk worden ingevroren en ontdooid.

• Te verzenden monsters dienen te zijn verpakt volgens de landelijke voorschriften inzake 
vervoer van etiologische agentia.

MATERIAAL 
Meegeleverd materiaal

Testcassettes Pasteurpipetten Bufferoplossing Bijsluiter

Benodigd maar niet meegeleverd materiaal
Centrifuge TimerMonsteropvangbuisje

Voor volbloed uit de vingertop 
Lancetten Gehepariniseerde capillaire buisjes en doseerkogel

GEBRUIKSAANWIJZING
Laat de test, het monster, de bufferoplossing en / of de controlevloeistof op 
kamertemperatuur komen (15-30 °C) alvorens de test uit te voeren.

1. Laat het zakje op kamertemperatuur komen voordat u het opent. Verwijder 
de testcassette en gebruik deze binnen één uur.

2. Plaats de testcassette op een schone en vlakke ondergrond.
Voor serum- of plasmamonsters:

• Houd de pasteurpipet verticaal om 2 druppels serum of plasma (ca. 50 μl) in 
de monsteropening te laten vallen. Voeg vervolgens 1 druppel bufferoplossing 
toe (ca. 40 μl) en start de timer. Zie afbeelding.

Voor volbloed uit de ader:
• Houd de pasteurpipet verticaal om 3 druppels volbloed (ca. 75 μl) in de monsteropening 

te laten vallen. Voeg vervolgens 1 druppel bufferoplossing toe (ca. 40 μl) en start de 
timer. Zie afbeelding.

Voor volbloed uit de vingertop:
• Gebruik een capillair buisje: vul het buisje en druppel ca. 75 μl van het 

volbloedmonster in de monsteropening van de testcassette. Voeg vervolgens 1 
druppel bufferoplossing toe (ca. 40 μl) en start de timer. Zie afbeelding.

3. Wacht tot de gekleurde lijn(en) verschijnen. Lees de resultaten af na 10 minuten.
Interpreteer de resultaten niet meer na 20 minuten. 

INTERPRETATIE VAN DE RESULTATEN
(In relatie tot de bovenstaande afbeelding)
POSITIEF*: Er verschijnt een gekleurde lijn in het gebied van de controlelijn (C); een of twee 
lijnen verschijnen in het gebied van de testlijnen en geven een positief resultaat aan. Dit 
betekent dat de CK-MB-concentratie boven de minimale detectielimiet ligt.
OPMERKING: De kleurintensiteit van de lijn(en) in het gebied van de testlijn varieert afhankelijk van 
de CK-MB-concentratie in het monster. Daarom moet elke kleurintensiteit in het testlijngebied als 
positief worden beschouwd.
NEGATIEF: Er verschijnt een gekleurde lijn in het gebied van de controlelijn (C). Er verschijnt 
geen lijn in het testlijngebied (T). Dit betekent dat de CK-MB-concentratie onder de minimale 
detectielimiet ligt.
ONGELDIG: Er verschijnt geen controlelijn. Onvoldoende monstervolume of onjuiste 
verwerkingstechnieken zijn de meest waarschijnlijke redenen waarom de controlelijn uitblijft. 
Controleer de procedure en herhaal de test met een nieuwe cassette. Stop indien het 
probleem aanhoudt direct met het gebruik van de testkit en neem contact op met uw 
leverancier.

KWALITEITSCONTROLE
De test omvat een interne verloopcontrole. Een gekleurde lijn die verschijnt in het controlelijngebied 
(C) is een geldige interne controle. Het bevestigt een voldoende monstervolume en voldoende 
bevochtiging van het testmembraan.
Controleoplossingen zijn niet inbegrepen bij deze testkit. Het wordt echter aanbevolen om in het 
kader van de goede laboratoriumpraktijk positieve en negatieve controles uit te voeren teneinde de 
testprocedure te bevestigen en testprestaties te verifiëren.

BEPERKINGEN
1. De CK-MB-sneltestcassette (volbloed / serum / plasma) is uitsluitend bedoeld voor 

diagnostische in vitro doeleinden. De test mag alleen worden gebruikt om CK-MB te detecteren 
in volbloed-, serum- of plasmamonsters. Noch de kwantitatieve waarde, noch de snelheid 
waarmee de CK-MB-concentratie stijgt kan met deze test worden bepaald.

2. De CK-MB-sneltestcassette (volbloed / serum / plasma) toont alleen het kwalitatieve niveau van 
CK-MB in het monster en mag niet worden gebruikt als enige criterium voor de diagnose van 
een myocardinfarct.

3. De CK-MB-sneltestcassette (volbloed / serum / plasma) kan geen CK-MB detecteren onder de 
detectielimiet van 5 ng/ml. Een negatief resultaat betekent niet dat zich geen myocardinfarct 
voordoet.

4. Zoals bij alle diagnostische tests moeten alle resultaten worden geïnterpreteerd in samenhang 
met andere klinische informatie waarover de arts beschikt.

5. Verschillende monsters bevatten ongebruikelijk hoge concentraties heterofiele antilichamen of 
reumafactor (RF), die de resultaten kunnen beïnvloeden. Zelfs als de testresultaten positief zijn 
moeten verdere klinische evaluaties worden meegewogen, samen met andere klinische 
informatie waarover de arts beschikt.

6. Het is mogelijk dat sommige volbloedmonsters met een hoge viscositeit die langer dan twee 
dagen zijn bewaard niet goed reageren met de testcassette. Herhaal de test met een nieuwe 
testcassette en een serum- of plasmamonster van dezelfde patiënt.

VERWACHTE WAARDEN
De CK-MB-sneltestcassette (volbloed / serum / plasma) werd vergeleken met een toonaangevende 
myoglobine / CK-MB / cTnl-EIA-test en vertoonde een nauwkeurigheid van 99,6% voor CK-MB.

PRESTATIEKENMERKEN
Gevoeligheid en specificiteit
De CK-MB-sneltestcassette (volbloed / serum / plasma) werd vergeleken met een toonaangevende 
commerciële CK-MB-EIA-test met klinische monsters. Uit de testresultaten blijkt dat de CK-MB-
sneltestcassette (volbloed / serum / plasma) een gevoeligheid van >99% en een specificiteit van 
99,6% voor CK-MB vertoont in relatie tot de toonaangevende EIN-tests.

CK-MB sneltest tegen EIA
Methode EIA 

CK-MB-sneltestcassette 
(volbloed / serum / plasma)

Resultaten Positief Negatief
Positief 77 3 80 
Negatief 0 690 690 

Totaal resultaat 77 693 770 
Relatieve sensitiviteit: 77/77=>99,9% (95%CI*: 96,2%~100,0%);  
Relatieve specificiteit: 690/693=99,6% (95%CI*: 98,7%~99,9%);  
Nauwkeurigheid: (77+690)/(77+3+690)=99,6%(95%CI*: 98,9%~99,9%). 
*Betrouwbaarheidsinterval

Nauwkeurigheid
Intra-assay 

De nauwkeurigheid van de meting werd bepaald met 15 replica's van de volgende vijf monsters: CK-
MB-concentraties van 0 ng/ml, 5 ng/ml, 10 ng/ml, 20 ng/ml en 40 g/ml. De monsters werden in >99% 
van de gevallen correct geïdentificeerd.

Inter-assay
De nauwkeurigheid van de diverse runs werd getest door 3 onafhankelijke analyses van dezelfde 5 
monsters: CK-MB-concentraties van 0 ng/ml, 5 ng/ml, 10 ng/ml, 20 ng/ml en 40 g/ml. Met deze 
monsters zijn drie verschillende batches van de CK-MB-sneltestcassette (volbloed / serum / plasma) 
getest. De monsters werden in >99% van de gevallen correct geïdentificeerd.

Kruisreactiviteit
De CK-MB-sneltestcassette (volbloed / serum / plasma) werd getest op 1800 ng/ml CK-MM, 
1200 ng/ml CK-BB, HBsAg, HBsAb, HBeAg, HBeAb, HBcAb, syfilis, anti-HIV, anti-H. pylori, 
MONO, anti-CMV, anti-rubella en anti-toxoplasmose-positieve monsters. De resultaten 
vertoonden geen kruisreactiviteit.

Verstorende stoffen
De volgende potentieel verstorende stoffen zijn toegevoegd aan CK-MB negatieve en positieve 
monsters.

Cafeïne: 20 mg/dl
Creatine: 200 mg/dl
Ascorbinezuur: 20 mg/dl
Albumine: 10500 mg/dl    

Paracetamol: 20 mg/dl 
Acetylsalicylzuur: 20 mg/dl 
Gentisinezuur: 20 mg/dl 
Hemoglobine: 1000 mg/dl 

Bilirubine: 1000 mg/dl 
Oxaalzuur: 600 mg/dl 
Cholesterol: 800 mg/dl  
Triglyceriden: 1600 mg/dl 

Geen van de stoffen had in deze concentratie invloed op de test.
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Een sneltest voor de diagnose van myocardinfarcten (MI) om CK-MB in volbloed, serum of plasma te 
detecteren.
Uitsluitend voor professionele in vitro diagnostiek.
TOEPASSING
De CK-MB-sneltestcassette (volbloed / serum / plasma) is een snelle chromatografische immuuntest 
voor de kwalitatieve detectie van humaan CK-MB in volbloed, serum of plasma om een 
myocardinfarct te helpen diagnosticeren.
SAMENVATTING
Creatinekinase MB (CK-MB) is een enzym met een moleculair gewicht van 87,0 kDa, dat zich in de 
hartspier bevindt. Creatinekinase is een dimeer molecuul dat wordt gevormd uit twee subeenheden, 
genaamd "M" en "B" die samen verschillende isoenzymen vormen: CK-MM, CK-BB en CK-MB. CK-
MB is het isoenzym van creatinekinase dat het meest betrokken is bij de stofwisseling van het 
hartspierweefsel. De afgifte van CK-MB in het bloed na een myocardinfarct kan binnen 3-8 uur na het 
begin van de symptomen worden aangetoond. Het bereikt een hoogtepunt tussen 9-30 uur en keert 
binnen 48-72 uur terug naar de uitgangswaarde. CK-MG is een van de belangrijkste hartmarkers en 
wordt algemeen erkend als een traditionele marker voor de diagnose van een myocardinfarct.
De CK-MB-sneltestcassette (volbloed / serum / plasma) is een eenvoudige test waarbij een 
combinatie van met antilichamen gecoate partikels en afvangreagentia worden gebruikt om CK-MB 
kwalitatief te detecteren in volbloed, serum of plasma. De minimale detectiegrens is 5 ng/ml CK-MB.
PRINCIPE
De CK-MB sneltestcassette (volbloed / serum / plasma) is een kwalitatieve, membraan-gebaseerde 
immunoassay voor de detectie van CK-MB in volbloed, serum of plasma. Het membraan is in elk 
testgebied vooraf gecoat met specifieke afvang-antilichamen. Tijdens de test reageert het volbloed-, 
serum- of plasmamonster met de partikels die zijn gecoat met specifieke antilichamen. Het mengsel 
migreert chromatografisch over het membraan door de capillaire werking om vervolgens te reageren 
met de specifieke afvangreagentia en een gekleurde lijn te vormen. Het verschijnen van een 
gekleurde lijn in het gebied van de specifieke testlijn geeft een positief resultaat aan, terwijl 
afwezigheid op een negatief resultaat wijst. Er verschijnt ook een gekleurde lijn in het 
controlelijngebied als verloopcontrole om aan te geven of voldoende monstervolume is toegevoegd 
en of het membraan voldoende is bevochtigd.
REAGENTIA
Het testmembraan werd gecoat met anti-CK-MB-antilichaam-geconjugeerde colloïdale goudpartikels 
en afvangreagentia.

VOORZORGSMAATREGELEN

3 druppels volbloed 
uit de ader

Totaal 
resultaat

https://www.praxisdienst.nl/nl/Laboratoriumbenodigdheden/Testen/Point+of+Care+tests/RightSign+CK+MB+test.html



