
cobas b 101 CRP Point of Care Test
               Diagnostiek dichtbij, regie op afstand



Met trots presenteren wij u onze nieuwe 
CRP-test, nu Point of Care beschikbaar op 
de cobas b101. Met de Point of Care CRP-
test heeft de huisarts in de praktijk binnen 
4 minuten de beschikking over een meting 
vergelijkbaar met metingen op het centrale 
laboratorium. Het laboratorium heeft de 
mogelijkheid tot regie op afstand door de 
connectiviteit van het cobas b 101-systeem.12 
Met de lancering van de nieuwe CRP-test 
wordt invulling gegeven aan de toenemende 
behoefte van een beter management van het 
antibioticagebruik bij de huisarts.  

De cobas b 101 is een multi-parameter 
PoC-systeem en wordt wereldwijd 
breed ingezet voor diabetesmanagement, 
behandeling van dyslipidemie en de 
beoordeling van het cardiovasculair risico met  
HbA1c-bepalingen en lipidenprofielen in de 
eerstelijnszorg.12-15
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cobas b 101 CRP Point of Care Test
 Diagnostiek dichtbij, regie op afstand



Resultaat in vier minuten
 In vier eenvoudige stappen

Stap 1
Verkrijg een druppel 
bloed (12 µl) d.m.v. 
een vingerprik aan 
de zijkant van de 
vinger.

Stap 3
Plaats de disc, naar 
boven gericht, 
op de spil en doe 
het deksel dicht. 
De meting start 
automatisch. 

Stap 2
Plaats opzuigpunt 
van de disc boven 
op de bloeddruppel, 
met de disc naar 
boven gericht.

Stap 4
Het CRP-resultaat 
wordt binnen 4 
minuten getoond op 
de cobas b 101.

Snel



Stap 1
Benodigde materialen:
• 2 CRP-discs 
• 1 CRP QC Info Disc 
•  1 CRP-kwaliteitscontrole 

oplossing niveau 1 
•  1 CRP-kwaliteitscontrole 

oplossing niveau 2 

Stap 4
Plaats de disc, naar boven 
gericht, op de spil en doe 
het deksel dicht. De meting 
start automatisch. 

Stap 2
Voor een nieuw QC-lot: 
neem de CRP QC Info Disc 
uit de kit met QC-oplossing.

Stap 3
Breng voorzichtig een 
druppel QC-oplossing aan op 
het monsteropbrengpunt.

Snel

Kwaliteitscontrole
 In vier eenvoudige stappen



De CRP-test geeft de behandelaar binnen vier 
minuten inzicht in de aard van de infectie  
(bacterieel versus viraal) zodat onterecht 
antibioticagebruik beperkt kan worden.¹ˉ¹¹ 
De test is eenvoudig uit te voeren met slechts één 
druppel bloed, de CV van de CRP-test is < 3,3% 
over het gehele meetbereik van 3 – 400mg/L.¹⁶

De Point of Care (PoC) CRP-test is klinisch 
gevalideerd in een multicenter-evaluatie die onder 
andere in Nederland bij het Catharina Ziekenhuis 
en St. Antonius Ziekenhuis op de intensive care is 
uitgevoerd.¹⁶ 

Accuraat
  Klinisch gevalideerd in een  

multicenter-evaluatie

Figuur 2: Vergelijking tussen serummonsters gemeten met de cobas CRP-test op het cobas b 101 
instrument (y) en de CRP-latex X2 “Seiken” NX reagent op de cobas c 501 analyzer (x).16

Figuur 1: De precisie werd met 3 groepen cobas b 101 CRP-testen gemeten. 5 verschillende 
serummonsters werden gebruikt op de plaats van medische besluitvorming. Gedurende 21 dagen 
werd 2 keer per dag met 2 niveaus van cobas b 101 CRP controleoplossing-niveaus gedupliceerde 
metingen gedaan per test en specimen.16

Figuur 2. Methodevergelijking met 
cobas CRP-test.16
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Figuur 1. Precisie van de cobas 
CRP-test.16

Herhaalbaarheid Intermediare precisie

Monster Gemiddelde 
mg/L

SD
mg/L

VC % SD 
mg/L

VC %

Monster gezond 5.1 0.13 2.5 0.17 3.3

Monster geïsoleerd 10.0 0.23 2.3 0.24 2.4

Monster beslissing 39.9 0.93 2.3 0.98 2.5

Monster accuut 93.4 1.62 1.7 1.84 2.0

Monster accuut 
hoog

351 7.99 2.3 8.42 2.4

Controlniveau 1 9.7 0.29 2.9 0.30 3.1

Controlniveau 2 39.2 0.79 2.90 1.09 2.8



Eenvoudig

Handzaam
Het systeem is handzaam (13,2 x 23,5 x 
18 cm) en onderhoudsarm, waardoor het 
systeem zowel bij de huisarts als op de 
polikliniek van een ziekenhuis uitstekend 
past

Het systeem is in een aantal simpele 
stappen te installeren 
• Sluit aan op de netvoeding
•  Neem het systeem in gebruik door het 

touchscreen te kalibreren en voer een 
aantal simpele instellingen in

• U kunt direct aan de slag!

Géén preventief onderhoud nodig
•  Het systeem is onderhoudsvrij en  

eenvoudig te desinfecteren

Simpele controleprocedure
•  Door ingebouwde controle- 

mechanismen is kalibratie niet nodig

Individuele discs 
•  De discs zijn per stuk verpakt en en de 

reagentia kunnen op kamertemperatuur 
bewaard worden

•  De verpakte discs zijn 13-15 maanden 
houdbaar

 Bloedmonster eenvoudig aan te 
brengen in de disc 
•  Na een simpele vingerprik wordt het 

bloedmonster direct opgenomen in de 
betreffende disc

•  Onderhoudsarm en contaminatievrij 
doordat de monsterpoort verwerkt is in 
de disc

•  Bij een verkeerd bloedvolume geeft het 
systeem geen resultaat af 

Plaatsing disc 
•  Disc kan makkelijk, slechts op één 

manier, in het systeem geplaatst worden 

Connectiviteit 
•  Koppeling aan cobas IT 1000 mogelijk, 

PoCT1-A protocol aanwezig



Dit werkt ruimtebesparend en betekent eenzelfde werkwijze voor alle drie 
de testen. De drie discs zijn duidelijk onderscheidend door de verschillende 
kleuren. De cobas b 101 combineert fotometrie en immunochemie en 
gaat in de toekomst naar verwachting worden uitgebreid met nieuwe 
testen.

Test 1: CRP                     Test 2: HbA1c                    Test 3: Lipiden

3 testen...
 CRP, HbA1c en lipiden op één systeem



 Intuïtieve en duidelijke user interface
 
• Geharmoniseerd met andere Roche-systemen
•  Klinisch gevalideerde CRP-test (multicenter-evaluatie IC Catharina Ziekenhuis  

en St. Antonius Ziekenhuis)16 
•  Klinisch gevalideerde HbA1c test (ERL/NGSP)12

•  Klinisch gevalideerde lipidentest (NCEP)17

•  Meetresultaten vergelijkbaar met meting op het centrale laboratorium12-16

...één systeem

Opslag en houdbaarheid

2 tot 30 °C

Ongeopend: 13-15 maanden
Geopend: 20 minuten

Opslag

Houdbaarheid

HbA1c

HbA1c PST

Lipiden

Lipiden PST

CRP

Meetbereik

20-130 mmol/mol (IFCC of 4-14% (DCCT/NGSP)

3.0–400 mg/L of 0.30–40.0 mg/dL

CHOL: 50-500 mg/dL of 1.28-12.95 mmol/L
TRIGL: 45-650 mg/dL of 0.50-7.35 mmol/L
HDL-CHOL: 15-100 mg/dL of 0.38-2.60 mmol/L

 

 

HbA1c 2 µL

19 µL

12 µL

Monster volumeMonster type

Capillair of veneus volbloed met anticoagulans 
(EDTA of heparine)

Capillair volbloed of serum, veneus volbloed of 
plasma met anticoagulans (EDTA of heparine)

Capillair volbloed, veneus volbloed of 
plasma met anticoagulans (EDTA)

Capilair volbloed

Capillair volbloed

HbA1c PST

Lipiden

Lipiden PST

CRP

Monster materiaal



Noodzaak
Bij het uitvoeren van decentrale diagnostiek is het essentieel dat het 
centrale laboratorium de regie behoudt en zorg draagt voor de 
kwaliteitsborging. De klinisch chemicus speelt hierin een belangrijke rol.17,18 

De nieuwe richtlijn Point of Care testing (PoCT) in de huisartsenzorg geeft 
aan dat het laboratorium een sleutelrol kan spelen bij de implementatie en 
het kwaliteitsmanagement van PoCT-systemen in de huisartsenvoorziening.17 
Het is daarbij van belang ook aandacht te hebben voor het ontwikkelen 
en onderhouden van bevoegd- en bekwaamheid van PoCT-gebruikers en 
eventuele bijscholing van professionals die PoCT indiceren en interpreteren.14

Zorgverleners in zowel de eerste als de tweede lijn zien een 
belangrijke rol weggelegd voor het klinisch chemisch laboratorium.19

• Faciliterend en ondersteunend
• Advies bij interpretatie van de resultaten

Het klinisch chemisch laboratorium kan met cobas b 101 en cobas IT 1000 
middleware volledig voldoen aan de laatste PoCT ISO-normeringen (ISO 
22870:2016), de zorgverlener kan voldoen aan de kwaliteitsindicatoren van de 
NHG-Praktijkaccreditering door samen met het laboratorium de PoCT-testen 
te implementeren.17

Regie op afstand
 Kwaliteit, de rol van het laboratorium



Testen en controles

Referenties

  

  

HbA1c
REF 06378676190
REF 08038694190* REF 06378676190

REF 06777201050 REF 06777201050

REF 06380115190 REF 06380115190

REF 06777210050 REF 06777210050

REF 08024669190 REF 08024669190

*with diagnostic claim 

VolumeTesten Kwaliteits controle

cobas HbA1c Test

cobas HbA1c Test PST

cobas HbA1c Test

cobas HbA1c Test PST

cobas Lipiden Panel

cobas Lipiden Panel PST

cobas Lipiden Panel

cobas Lipiden Panel PST

cobas CRP Test cobas CRP Test

Lipiden Panel
(CHOL-TRIGL
-HDL-LDL)

CRP

mmol/mol, %

mg/dL, mmol/L

mg/L, mg/dL
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