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 Simple Simon® PT 
 för patientnära INR-bestämning 

 

 
 
Simple Simon® PT är en patientnära, våtkemisk laboratoriediagnostisk produkt för 
bestämning av protrombintid (PT) uttryckt i INR. 

– Simple Simon® PT är ”ready to use”. Reagenser, kalibrerad läsare (mätenhet) 
och övrig förbrukning är i samma produkt och har samma lotnummer. 
Tillsammans med varje reagenslot kommer en fabrikskontrollerad, kalibrerad, 
”klar att använda”, läsare.  

– Simple Simon® PT kräver varken underhåll eller kalibrering. 
– Simple Simon® PT analyser utförs vid rumstemperatur - ingen temperatur-

ekvilibrering – vilket betyder snabba och riktiga provresultat.  
– Simple Simon® PT bestämmer samtidigt hematokrit (EVF) och 

analytkoncentration varför kapillärblod, antikoagulerat venblod, 
antikoagulerad plasma eller kontroller analyseras med samma procedur.   

– Simple Simon® PT kvalitetssäkras företrädesvis med Zafena abnormal plasma, 
ZAP som medföljer i förpackningen utan extra kostnad, eller med 
konventionella kontrollplasmor.  

– Simple Simon® PT är batteridriven och har endast en knapp.  
– Intuitiv; steg för steg, gör som ”Simple Simon® säger” på displayen. 

Simple Simon® PT guidar genom analysproceduren. 
 
Simple Simon® PT är anpassad för patientnära bestämning av INR, även kallat PK, 
vid vårdcentraler där kapillärblod (fingerstick), citrat antikoagulerat venblod och 
plasma, provmängd 10µL, analyseras omväxlande. Simple Simon® PT innebär:  

- PT analyseras enligt Owrens metod med provspädning 1:21 och provsvar 
utryckt i INR. 

- PT analyseras i rumstemperatur inom området 17-45ºC. 
- PT analyseras med samma procedur för kapillärblod, venöst blod och plasma, 

med automatisk korrigering för effekter av variationer i temperatur och EVF.  
 
Simple Simon® PT kalibreras indirekt med autentiska plasmor ställda mot EQUALIS 
och RBT/05, internationellt referenstromboplastin, analyserat i Leiden, Holland. 
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Simple Simon® PT kan via IT-lösningen 
Zafena Connector® kopplas upp mot labdata- 
och journalsystem. 
Systemet är utvecklat inom Zafena och arbetar 
med standardprotokoll som möjliggör enkel 
och smidig uppkoppling.  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
ZAFENA har utvecklat Simple Simon® PT enligt IVD direktiven med tyngdpunkt 
lagd på säkerhet, riktighet och användarvänlighet.  
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Resultat med Simple Simon® PT på citrat- 
antikoagulerat blod jämfört med resultat 
på korresponderande plasma. Plasmaanalyserna  
utfördes av ett ackrediterat laboratorium vid ett  
svenskt universitetssjukhus. Jämförelsen omfat- 
tade 59 prover som konsekutivt skickats till  
sjukhuslaboratoriet för medicinskt betingad PT-  
analys. Linjär regressionsanalys visar lutning  
och avskärning om 1,01 respektive 0,04 samt  
en kvadrerad regressionkoefficient om 0,97.   
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