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Juni 2021 

Till alla användare av Abbott Point of Care-produkter 

Som en uppföljning till Abbott Point of Cares tidigare brev APOC2020-007, vill vi med detta brev 
ge en uppdatering om de framsteg som görs gällande återgången till två månaders förvaring i 
rumstemperatur för de i-STAT® CG8+- och EG7+-kassetter som anges ovan. Vänligen läs 
igenom de uppdaterade rekommendationerna för förvaring och användning nedan.  
 
Som vi tidigare har informerat om observerade Abbott Point of Care i interna tester att cirka  
5,2 % av de i-STAT CG8+- och EG7+-kassetter som förvarats i 30 °C i 14 dagar, rapporterade 
högre resultat än förväntat för joniserat calcium. Dessutom observerade Abbott Point of Care att 
joniserat calcium med vissa i-STAT CG8+- och EG7+-kassetter kan uppvisa högre 
rapporterade resultat än förväntat när de förvarats i rumstemperatur (18 till 30 °C) i längre 
tidsperioder än:  

 3 dagar för lotnummer *20100 till *20339 och  
 7 dagar för lotnummer *20340 och högre.  
Där * = lotbokstav A, K, L, M, N, W eller Y.   

Observera: Informationen i detta brev är lotnummerspecifik. 
 
UTREDNINGSUPPDATERING 
Hittills har Abbott Point of Cares utredning identifierat en lot av ett råmaterial som används vid 
tillverkningen av kalibreringsförpackningarna till i-STAT CG8+- och EG7+-kassetterna som den 
huvudsakliga bidragande orsaken till högre resultat än förväntat för joniserat calcium efter 
förvaring i 30 °C.  
 
Abbott Point of Care har slutat använda den identifierade loten av råmaterialet och har 
implementerat ytterligare kvalitetskontrolltester för sådant råmaterial. Dessutom har Abbott Point 
of Care utökat kvalitetskontrolltesterna för i-STAT CG8+- och EG7+-kassetter som underlag för 
de rekommendationer för förvaring i rumstemperatur som kommunicerades i brevet APOC2020-
007.  
 
Abbott Point of Care ger en uppdaterad rekommendation om 4 veckors förvaring i rums-
temperatur för de specifika kassettloter som anges nedan. Observera att den rekommendation 
om 3 eller 7 dagar som tidigare kommunicerats fortfarande gäller för de loter som anges nedan. 
Abbott Point of Care kommer att skicka ut ett uppföljningsbrev när ytterligare data som stöder 
återgången till två månaders förvaring i rumstemperatur för i-STAT CG8+- och EG7+-
kassetterna finns tillgänglig. 
 
Abbott Point of Care har inte erhållit några rapporter om patienter som kommit till skada till följd 
av detta problem.  
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REKOMMENDERADE ÅTGÄRDER 
Medan Abbott Point of Care fortsätter utreda och implementera korrigerande åtgärder gällande 
det här problemet vill vi informera om följande uppdaterade rekommendation för förvaring och 
användning.  
 
Om joniserat calcium måste rapporteras med i-STAT CG8+- och EG7+-kassetter ska 
följande åtgärder vidtas: 

 lotnummer *21135 och högre ska användas inom 4 veckor efter att de har tagits 
ut ur kylförvaring  

Där *= lotbokstav A, K, L, M, N, W och Y 
 
Vi vill påminna om att rekommendationerna för de lotnummer som anges nedan inte har ändrats: 

 lotnummer *20100 till *20339 ska användas inom 3 dagar efter att de har tagits ut ur 
kylförvaring  

 lotnummer *20340 till *21134 ska användas inom 7 dagar efter att de har tagits ut ur 
kylförvaring  

Där *= lotbokstav A, K, L, M, N, W och Y 
 
Abbott Point of Care har inte observerat högre rapporterade resultat än förväntat för testet av 
joniserat calcium när i-STAT CG8+- och EG7+-kassetterna tas ut ur kylförvaring och värms till 
rumstemperatur för användning inom det antal dagar eller veckor som anges ovan. 
 
Om er vårdinrättning inte kan vidta den åtgärd som anges ovan rekommenderar Abbott 
Point of Care, som vi tidigare har kommunicerat, att ni inaktiverar och inte rapporterar testet 
för joniserat calcium med i-STAT CG8+- och EG7+-kassetterna utan istället använder en 
alternativ i-STAT-kassett eller metod för att rapportera joniserat calcium.  
 
Se ytterligare information nedan för hur man inaktiverar testet för joniserat calcium för dessa 
kassetter. Om er vårdinrättning beslutar att inaktivera testet för joniserat calcium, se 
anvisningarna i slutet av detta brev. Om joniserat calcium är uppkopplat till laboratoriets 
informationssystemgränssnitt (LIS) kan inaktiveringen av analyten eventuellt kräva en ändring av 
gränssnittet. Kontakta leverantören av gränssnittet. 

Om ni har vidarebefordrat några i-STAT CG8+- eller EG7+-kassetter till andra vårdinrättningar 
ber vi er att förse dem med en kopia av detta brev. Uppdatera de rekommendationer som 
kommunicerades i det tidigare brevet APOC2020-007 med informationen i detta brev. 
  
YTTERLIGARE INFORMATION 
Under kommande 6-8 veckor planerar Abbott Point of Care att övergå till att leverera 
kassettlotnummer som bör användas inom 4 veckor efter att de har tagits ut ur kylförvaring. 
 
Vid eventuella frågor är ni välkomna att kontakta Abbott Point of Cares lokala representant. 
Vidare ska eventuella frågor eller synpunkter gällande prestandan för testet för joniserat calcium 
med i-STAT CG8+- och EG7+-kassetterna rapporteras till Abbott Point of Cares lokala 
representant eller via oustechsvc@apoc.abbott.com. 
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Abbott Point of Care har som högsta prioritet att åtgärda det här problemet och att ge er den 
support ni kan behöva.  
 
 

Resurser för anpassning av i-STAT Alinity-instrumentet: 
 

 Gå till https://www.pointofcare.abbott/int/en/home och navigera till Support >  
i-STAT Alinity Resources Login > Operator Documentation > i-STAT Alinity System 
Operations Manual (Language: English): 

o Kunder som använder AlinIQ CWi, se i-STAT Alinity System Operations 
Manual, Section 3.1 - AlinIQ CWi - Customization Workspace for i-STAT, 
Analyte Settings Category, Enable/Disable Analyte för information om hur 
detta alternativ anpassas. 
OBSERVERA: För att anpassa denna funktion krävs AlinIQ Cwi. 

 
 

Resurser för anpassning av i-STAT 1-analysatorn: 
 

 Gå till https://www.pointofcare.abbott/int/en/home och navigera till Support >  
i-STAT 1 Resources Login > Administrator Documentation > Technical Bulletins 
(Language: English United Kingdom) > Data Management User Documentation och 
välj i-STAT DE Documentation: 

o  Se i-STAT DE User Guide v2.10 Art:754472, Section 3.15 Customizing 
Analyte Enable Options 
 

 Gå till https://www.pointofcare.abbott/int/en/home och navigera till Support > 
i-STAT  1 Resources Login > Operator Documentation > i-STAT 1 System Manuals 

o i-STAT-kunder utan i-STAT/DE, se i-STAT System Manual, i-STAT 1 
Analyzer Art:714364, Changing the Profile för anvisningar om hur man 
navigerar till resultatmenyn, sedan till menyn Units and Ranges för att 
ändra inställningen. 

 

 


