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DOAC-StopTM     HX9904    

 
Popis produktu: 
DOAC-Stop efektivně odstraňuje všechny typy DOAC – dabigatran, apixaban, rivaroxaban, edoxaban 
– z testované plazmy a tak minimalizuje jejich efekt na v současnosti známé koagulační testy. 
 
Princip: 
Přímé orální antikoagulační léky (DOACs) se stále více uplatňují v terapii. DOACs jsou známé svou 
interferencí ve většině koagulačních testů s různou intenzitou dle typu léku. Plazma potom má 
neočekávaně prodloužené výsledky v koagulačních testech a bývá potřeba rozhodnout, zdy 
prodloužení je vlivem léku nebo vlivem klinického stavu. 
Specifická antidota byla vyvinuta k terapeutickým účelům a dosud nejsou k dispozici pro laboratorní 
účely. 
DOAC-Stop je první všeobecný preparát dostupný pro jednoduché použití v laboratoři k diagnostice 
problémů spojených s léčbou DOACs. Vzorek plazmy je po použití DOAC-Stop možné použít pro 
koagulační vyšetření včetně stanovení deficitu faktorů, přítomnosti heparinu, lupus antikoagulant nebo 
jiné interferující protilátky. 
 
Produkt: 
DOAC-Stop 5 tbl kat.č. X9904 
 
Limity: 
DOAC-Stop může vyvazovat molekuly o nízké molekulové hmotnosti v plazmě. Jedná se o 
argatroban, aprotinin, protamine, analoga hirudinu, polymyxin a příbuzné kationtové sloučeniny. 
 
Upozornění: 
DOAC-Stop je určen pro použití u vzorků plazmy podezřelých z vlivu DOACs na výsledky testů. Pokud 
se po použití DOAC-Stop výsledek nemění a podezření na přítomnost DOAC trvá, je vhodné ověřit 
specifickým testem na anti-Xa aktivitu nebo anti Iia aktivitu. 
Skladujte na suchém místě za pokojové teploty. Nepoužívejte po datu expirace uvedeném na štítku. 
Všechny klinické materiály musí být považována za potenciálně infekční a proto dodržjte předepsaná 
ochranná opatření. Podrobnější informace – viz bezpečnostní list. 
 
Použití: 
 
1. Přeneste požadovaný objem citrátové plazmy určené k vyšetření do plastové zkumavky. Ideálně je 
objem plazmy 1 ml (přijatelné rozmezí je 0,5 – 1,5 ml). 
2. Přidejte 1 minitabletu DOAC-Stop a opatrně promíchávejte po dobu 5 minut. 
3. Centrifugací oddělte partikule (např. 2 minuty při 2000 g). 
4. Supernatantní plazma, nyní zbavená DOACs, může být použita přímo k testování. Lze ji též přenést 
do další zkumavky pro zamrazení. 
 
Aplikace: 
Plasmy ošetřené přípravkem DOAC-Stop mohou být použity k spolehlivému rutinnímu hodnocení 
známých parametrů koagulace krve. Stupeň zkrácení indukovaný DOAC-Stop v testu závisí na 
koncentraci a druhu DOAC, jakož i na testované plazmě samotné. 
 
Příklad 1: Normální plazma má APTT 52 s po přidání 500 ng/ml rivaroxabanu. Po použití DOAC Stop 
APTT zkracuje zpět na 32sec. Skrácení APTT o 20 s odpovídá odstranění 500 ng/ml tohoto DOAC. 
 
Příklad 2. Abnormální plazma obsahující nějaký heparin má APTT 150 s, ale také obsahuje 500 ng/ml 
rivaroxabanu. Po použití přípravku DOAC-Stop se APTT zkracuje zpět na 60 sekund. To je stále ještě 
díky přítomnosti heparinu abnormální. Takže 500 ng ml rivaroxabanu odpovídá zkrácení APTT o 90 
sekund v tomto případě. 
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Charakteristika: 
Jedna minitabletka DOAC-Stop v 1,0 ml normální plazmy s koncentrací 500 ng/ml dabigatranu, 
apixabanu, rivaroxabanu nebo edoxabanu odstraní více než 99% DOAC během 5 minut. Po 3 
hodinách další inkubace nebyl žádný účinek na výchozí  čas APTTs. U 92 testovaných vzorků plazmy 
pokrývajících rozsah abnormalit se u 89 dosáhlo definitivních výsledků a 3 byly po provedení DOAC-
Stop jednoznačné vzhledem k komplexnosti pacientů. 
(Jednoduchá metoda pro odstranění DOAC z plazmatu.) Exner T et al., Thrombosis Research, 2018; : 
117-122). 
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