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Prøvemateriale og sikkerhed 
Der medsendes 4 hold á 4 stk. frosne prøver á 1 ml materiale til alle fire runder i 2023.  
Hver sæt er mærket med udsendelsesnummer og årstal og prøverne er mærket med et prøvenummer. 
 

Alle prøverne består af fuldblod fortyndet i HEPESbuffer med albumin og 0,09 % natriumazid.  
Den anvendte natriumazid er fortyndet så meget at den ikke udgør nogen sikkerhedsrisiko. 
Prøverne skal håndteres med samme forholdsregler som patientprøver. 
 

Prøvematerialet er specielt designet til anvendelse på instrumenterne OC Sensor Diana og  
OC Sensor Pledia, da matrix er den samme som bufferen i prøveopsamlingsglassene. 
 

Opbevaring og holdbarhed 
Prøverne sendes frosne pakket med tøris og skal forblive frosne indtil analysetidspunkt. 
Ved modtagelse kontrolleres at alle prøver er frosne, hvis ikke kontaktes DEKS. 
Prøverne skal opbevares ved -80 °C indtil analyse. 
 

Deadlines 
Du vil på åbningsdagen for analyseperioden modtage en adviseringsmail. 
 

 1. indberetning 2. indberetning 3. indberetning 4. indbretning 
Prøvenumre D01, E01, F01, G01 D02, E02, F02, G02 D03, E03, F03, G03 D04, E04, F04, G04 
Analyseperiode og 
åben for indberetning 

27.02.23 – 06.03.23 22.05.23 – 30.05.23 25.09.23 – 02.10.23 27.11.23 – 04.12.23 

 

Instruktion før måling 
Kontrolprøverne optøs og vendes forsigtigt 5 gange forud for analyse. 
Der analyseres i enkelt eller dobbeltbestemmelse. Ved at analysere i dobbeltbestemmelse bliver vurderingen 
af bias mellem laboratorier mere sikker. Gennemsnittet indberettes. 
 

Resultatindberetning 
Der indberettes elektronisk via DEKSonline.  
OBS: Lotnummer, der begynder med 0x0 kan ikke benyttes, da det af databasen opfattes som et  
hexadecimalt tal. Anvend bogstavet O i stedet for tallet 0. 
 

Spørgsmål 
Eventuelle spørgsmål rettes til 
• Bioanalytiker Lisbeth Nielsen  38 63 44 10      lisbeth.nielsen@deks.dk 
• Kvalitetskoordinator Karin Heidemann  38 63 44 16      karin.heidemann@deks.dk 
 
 
Med venlig hilsen Lisbeth Nielsen, DEKS 

Januar 2023                                                                                                   Programkoordinatorer Karin Heidemann og Lisbeth Nielsen 

EQA-program til kvalitetssikring af  
Blod i fæces – Program 4066 DK 

 

http://www.deks.dk/
http://www.deksonline.dk/

	Prøvemateriale og sikkerhed
	Opbevaring og holdbarhed
	Deadlines
	Instruktion før måling

	Resultatindberetning
	Spørgsmål

