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Предназначение Access HCV Ab PLUS е имуноeнзимен метод за детекция на антитела срещу хепатит С вируса  в 
човешки серум и плазма на  Access Immunoassay системите. (Access, Access 2, UniCel® DxI®).

Cамо за ин-витро диагностика

Всички произведени и търговски разпространени реактиви са подложени на цялостна система за 
контрол на качеството, започваща от получаването на суровите материали до края на процеса на 
търговия с продукта.

Всеки партиден номер е подложен на качествен контрол и се пуска на пазара след спазване на 
възприетите критерии.

Всички официални документи относно производството и контрола на всеки отделен партиден 
номер се съхраняват в самата фирма.

Обобщение и 
обяснения

Хепатит C вируса (HCV) се счита за основна причина за пост-трансфузионните нон-А и нон-В 
хепатити (NANBH), но също се предава и чрез не-трансфузионни парентерални пътища 
(при наркомани, пациенти на хемодиализа, трансплантирани пациенти)1,2,3,4,5,6,7. При петдесет до 
шестдесет процента от пациентите с хепатит С се наблюдава развитие към хроничен хепатит, 
с риск за развитие на цироза или хепатоцелуларен карцином8,9.

Практиката на задължителен скрининг на всички кръводарители (за анти-HCV антитела) 
значително намали риска от предаване на инфекцията чрез заразена кръв10,11. 

Access HCV Ab PLUS теста е предназначен за детекция на анти- HCV антитела в човешки серум 
или плазма, което допринася за предотвратяването на парентералното заразяване. Тестът също се 
използва и за диагностиката на инфекция с HCV. И в двата случая резултатите трябва да се 
интерпретират заедно с клиничните симптоми и други серологични маркери. 

Принцип на 
метода

Access HCV Ab PLUS е индиректен имуноензимен метод. Пробата (серум, плазма или контрола) 
се поставя в реакционната кювета с имитиращ пептид на имуно-доминантния епитоп от капсулния 
слой и рекомбинантни белтъци (NS3 и NS4). По време на инкубацията двата типа - IgG и IgM
антитела, присъстващи в пробата, се захващат от твърдата фаза. След инкубация, твърдата фаза се 
задържа от магнитно поле, а несвързаните компоненти се изхвърлят навън чрез поредица от 
измивания. Във втората стъпка конюгатът  (анти-човешки IgG кози антитела, маркирани с алкална 
фосфатаза) се прибавят към реакционната кювета. Последващите инкубация и поредица от 
измивания елиминират излишния конюгат. Хемилуминесцентният субстрат Lumi-Phos 530* се 
добавя към кюветата и от протичащата ензимна реакция се генерира светлина, която се измерва с 
луминометър. Продуцираната светлина е функция на количеството на наличния ензим-конюгат, 
следователно и на титъра на присъстващите анти-HCV антитела в изследваната проба. 
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Чрез сравнение на cut-off стойност, дефинирана по време на калибрацията на теста, със сигнала от 
пробата се определя наличието или отсъствието на анти-HCV антитела.

Информация 
за продукта

Access HCV Ab PLUS Reagent Packs

кат. No.  34330: 100 определяния, 2 опаковки, 50 теста в опаковка

• готов за употреба.
• съхранява се при 2 до 10 °C минимум 2 часа преди употреба.
• при тези условия реактивът е стабилен до изтичане на срока на годност, посочен върху етикета.
• преди първоначалното поставяне на реагента в апарата, размесете съдържанието му чрез 

внимателно обръщане на опаковката няколко пъти до пълното ресуспендиране на частиците.
• съхранявайте реактива в апарата или в хладилника (изправен), и го използвайте в срок до 

28 дни.
• признак за възможно повреждане е увредения еластомеров слой на опаковката или резултати 

от качествен контрол извън границите.

Предупреждения
и предпазни 

мерки 

• преди първоначалното поставяне на реагента в карусела, размесете опаковката до пълното 
ресуспендиране на частиците.

• предназначен е само за инвитро диагностика.
• натриевият азид може да реагира с мед и олово във водопроводната система и да формира 

лесно избухливи метални азиди.  При изхвърлянето на течности, измийте обилно с вода, за да 
се избегне образуването на азиди12.

• ProClin** 300 е потенциален дразнител на кожата. Избягвайте разливане на този реагент върху 
кожата. В случай на контакт с реактива изплакнете обилно със сапун и вода.

Вземане и 
подготовка на 

пробата

1. серум или плазма ( хепарин, EDTA или цитрат) са препоръчителните проби за анализ.
2.  обърнете внимание на следните препоръки за поведение и работа с кръвни проби13,14.

• вземете кръвните проби, спазвайки рутинните предпазни мерки при венепункция.
• оставете серумните проби да се съсирят напълно преди центрофугиране, минимум за 1 час.
• дръжте епруветките затворени през цялото време.
• центрофугирайте пробите минимум за 15 минути на 1,500 g.

3.  обърнете внимание на следните препоръки за съхранение на кръвни проби13,14:
• съхранявайте пробите при стайна температура не по-дълго от осем часа.
• ако изследванията ви няма да се извършат през тези осем часа, съхранете пробите на 

2 до 10 °C.
• ако изследванията ви няма да се извършат в рамките на 48 часа или се налага да се 
транспортират - замразете ги при -20 °C13.

• размразявайте пробите само веднъж,  за бързо размразяване се препоръчва затопляне за 
няколко минути при 40 °C на водна баня.

• след размразяване, центрофугирайте пробата 15 минути на 3,000 g и я прехвърлете в чашка 
за анализ, с цел елиминиране на суспендирани фибринови частици или агрегати, които 
могат да доведат до фалшиво положителни резултати.

R1a: Парамагнитни частици, натоварени с рекомбинантни белтъци (NS3/NS4) и белтък 
(капсуларен), суспендирани в  TRIS буфер, с < 0,1 % натриев азид.

R1b: Дилуент за проби с < 0,1 % натриев азид.

R1c: Дилуент за конюгат, със сърфактант, < 0,1 % натриев азид.

R1d: кози анти-човешки IgG – алкална фосфатаза конюгат  в  TRIS буфер, със 
сърфактант , < 0,1 % натриев азид, 0,1 % ProClin** 300.
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4.  Проби, съдържащи до 200 mg/L билирубин, до 90 g/L албумин, липемични проби, съдържащи 
еквивалент на 36 g/L триолеин (триглицериди), и хемолизирали проби, съдържащи до 5 g/L 
хемоглобин, не повлияват  резултатите.

Доставяни 
консумативи

R1 Access HCV Ab PLUS Reagent Packs

Необходими, 
но 

недоставяни 
консумативи 

1. Калибрационни контроли: Access HCV Ab PLUSControls. Отрицателен и положителен серум 
за анти-HCV антитела.
Кат. No. 34335

2.  Материали за качествен контрол (QC) Access HCV Ab PLUS QC или търговски контролни 
материали
Кат. No. 34339

3.  Субстрат за Access
Кат. № 81906

4.  Access, Access 2:
Промиващ буфер: Access Промиващ буфер II, кат. № A16792

5.  UniCel DxI:
Промиващ буфер: UniCel DxI Промиващ буфер II, кат. № A16793

6.  Системи:
Access, Access 2, UniCel DxI.

Процедурни 
обяснения

1. Обърнете се към наръчниците или помощната система за специфичното описание на 
инсталацията, начало и принципи на работа, характеристиките на системата, оперативните
инструкции, калибрационните процедури, предпазни и ограничителни мерки, обслужване, 
опасности, съобщения за грешки и др.

2.  Необходимият обем проба за анализ е двадесет и пет (25) μL за всяко определяне 
(добавени към мъртвия обем на контейнера).

3.  Тестът се инкубира на 37 °C и продължава 55 минути.

Процедура Обърнете се към наръчниците или помощната система за информация за работа с пробите, 
конфигурацията на тестовете и визуализацията на резултатите.

Указания за 
калибрцаия

За всички тестове се изисква активна калибрация. Калибрационните данни, определени от cut-off 
стойността, са валидни 28 дни. Следователно, за Access HCV Ab PLUS теста се изисква 
калибрация на всеки 28 дни, посредством C0 и C1 от Access HCV Ab PLUS контролния набор. 
Обърнете се към съответния мануал или помощната система за пълни инструкции относно 
теорията на калибрацията, конфигуриране на калибраторите, задаване на калибрацията и 
визуализация на калибрационните данни.

Качествен 
контрол 

Препоръчва се провеждането на качествения контрол най-малко веднъж на 24-часа, при 
стартирането на апарата и преди анализите на пробите от пациенти. Използвайте предлагания 
продукт Access HCV Ab PLUS QC, или включете друг търговски материал за качествен контрол. 
Следвайте инструкцията на производителя за разтваряне и съхранение. Всяка лаборатория трябва 
да определи средна стойност и допустими граници за гарантиране на правилна и точна работа на 
теста. Резултатите от качествения контрол, които не попадат в допустимите граници, показват 
невалидни резултати от тестовете. Затова оценявайте всички резултати, след получаване на 
възприемлив резултат от качествения контрол за изследваното вещество.

За постигане на оптимални резултати калибрирането на теста и тестването на пробата от пациента 
трябва да се провеждат в еднакъв температурен диапазон. Ако температурата в лабораторията се 
колебае с повече от ± 5 °C спрямо температурата на калибриране, преразгледайте резултатите от 
контрола на качеството и, ако е необходимо, извършете повторно калибриране.
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Обърнете се към наръчниците или помощната система за информация за визуализация на 
резултатите от качествения контрол. 

Резултати Резултатите от тестовете на пациентите се изчисляват автоматично от софтуера на системата, чрез 
cut-off стойността [cut-off = средната стойност от положителния контрол (RLU) x 0.23], 
определена чрез активно калибриране. Резултатите (Сигнал/Cut-Off= S/CO) се определят като 
„реактивни“ или „не реактивни“ в зависимост от съотношението им спрямо „cut-off“ стойността 
(сигналът е по-висок, или сигналът е равен или по-малък cut-off стойността респективно). 
Все пак, резултатите, които са ~10 % по-ниски от „cut-off“ стойността, трябва да се тълкуват 
внимателно и да се тестват повторно. Тази препоръчителна сива зона (от 0,9 до по-малко от 1,0) 
трябва да бъде запаметена от потребителя в софтуера на системата (прочетете съответните 
ръководства за системата и/или Помощните файлове на системата за пълни инструкции относно 
сивата зона за качествен тест). По този начин автоматично ще се докладва отличителен флаг, 
което ще даде възможност за бързо идентифициране на резултат, разположен в сивата зона. 
Резултатите от тестовете на пациентите могат да бъдат преглеждани чрез екрана.

Резултати от пробите. Прочетете нужните ръководства за системата и/или Помощните файлове на 
системата за пълни инструкции относно прегледа на резултатите.

Всяка проба със съотношение (S/CO) по-ниско от 0,9 се счита за не реактивна спрямо теста Access 
HCV Ab PLUS. Проби със съотношение (S/CO) равно или по-голямо от 1 първоначално се считат 
за реактивни към теста Access HCV Ab PLUS, като такива проби трябва да се подложат на 
повторно тестване преди окончателното тълкуване.

Всички проби, които първоначално са реактивни или показват резултати в сивата зона, трябва да 
се тестват повторно с помощта на Access HCV Ab PLUS:

• Ако резултатите от повторния тест покажат < 1,0 S/CO, пробата се счита за нереактивна 
(отрицателна) към теста HCV Ab PLUS.

• Ако един от двата резултата е ≥ 1,0 S/CO, първият резултат не може да се повтори и пробата се 
счита за „реактивна” към теста Access HCV Ab PLUS.

Въпреки това, препоръчително е всяка проба, която може да се повтори и е реактивна, 
да бъде тествана повторно с EIA тест от втори разред и с метод за потвърждаване, за да сте 
сигурни, че е положителна.

Тълкуване на резултатите от тест HCV Ab PLUS

Резултат
Съотношение: Сигнал/Cut-Off

Разчитане Допълнителни тестове

S/CO < 0,9 Не реактивна

S/CO ≥ 1 Реактивна Да се тества повторно

S/CO: 0,9 - 1,0 Сива зона Да се тества повторно

При повторен тест: S/CO < 1 Не реактивна

При повторен тест: ако един от двата резултата е ≥ 1 Не реактивна Потвърдителен метод
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Ограничения 
на 

процедурата

Access HCV Ab PLUS теста е предназначен само за детекция на анти- HCV антитела в човешки 
серум или плазма. Положителните резултати, получени с Access HCV Ab PLUS теста трябва да се 
обсъждат заедно с клиничните симптоми и да се потвърдят с друг диагностичен тест, включващ 
потвърдителен метод (immunoblot), преди резултатът да бъде деклариран като положителен за 
наличие на инфекция.

Предвид разнообразието на имунологични реакции на пациенти, заразени с вируса на хепатит C 
(особено по време на сероконверсия), е възможно да бъдат наблюдавани някои разлики в 
отчитането между отделните тестове в зависимост от вида използван антигенен протеин. 
Отрицателният резултат от скрининг тест не изключва вероятността от излагане или заразяване с 
вируса на хепатит C.

Всички методи ELISA биха могли да дадат фалшиво положителни реакции. Препоръчително е да 
се провери специфичността на реакцията на всяка проба, доказана повторно положителна, 
чрез подходящ метод, който доказва наличието на антитела срещу HCV.

Специфични 
характеристики

Чувствителност

Чувствителността на Access HCV Ab PLUS теста беше оценена чрез анализ на 511 добре 
документирани положителни проби, включващи:

101 PCR положителни серуми, получени при проследяването на пациенти с хронична HCV 
инфекция, 145 положителни проби от пациенти с HCV инфекция, 77 HCV RNA PCR положителни 
плазми от BBI, 122 генотипизирани HCV положителни проби.

SFTS 97 панел, състоящ се от 36 положителни проби 26 генотипизирани и HCV RNA PCR 
положителни проби; 10 положителни (PCR отрицателни) проби с най-малко 2 HCV Ab реактивни 
резултати.

Бяха включени също 30 положителни проби от проспективни проучвания за специфичност.

Всички тези проби представят различни серотипови профили (изолирана реактивност, 2 или 3 
реактивности) и от най-широко разпространените HCV генотипове1 до 4, и още няколко 
непознати 4c/d и 5 генотипове.

Всички тези проби бяха отчетени като положителни с Access HCV Ab PLUS теста.

Не беше доказана значима разлика в детекцията на изследваните различни HCV генотипове.

Чувствителността на Access HCV Ab PLUS теста беше оценена чрез тестването на 74 групи със 
сероконверсия.

От всички 29 изследвани групи, детектираните с Access HCV Ab PLUS теста aнти-HCV антитела 
се покачват по-бързо отколкото детектираните с RIBA 3.0 комплементарния тест или след много 
кратко закъснение (от няколко дни).

От всички 45 групи, Access HCV Ab PLUS теста беше положителен по същото време 
(вкл. положителните проби от същата кръв), сравнен с по-чувствителните тестове, използвани за 
сравнение. Само 2 проби със сероконверсия бяха уловени няколко дни по-късно и обратно - 
2 проби със сероконверсия бяха уловени по-рано с Access HCV Ab PLUS теста.

Бяха тествани още 25 нови проби, положителни за HCV (в рамките на 1 след вземането на кръв) и 
всички се оказаха положителни.

Специфичност

Специфичността на теста беше оценена:

• като 99.83 % от популация от 5995 неподбрани предварително кръводарители.
• от популация от 472 хоспитализирани пациенти: 469 бяха отчетени като отрицателни и 3, 

които бяха неустановени с Chiron Riba HCV 3.0, бяха отчетени като слабо положителни с 
Access HCV Ab PLUS теста.
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Анализите от 108 проби от пациенти, показващи различна патология, несвързана с хепатит С 
(хепатит A или B, херпес, EBV, ревматоиден фактор...) показаха несигнификантна неспецифична 
кръстосана реактивност.

Точност 

Точността на Access HCV Ab PLUS теста беше определена чрез анализите на отрицателни и 
положителни проби. Невъзпроизводимостта в серия беше оценявана от анализите на 4 проби, 
проведени 30 пъти в едно и също стартиране, невъзпроизводимостта във време беше оценявана от 
анализите на 4 проби с трикратни определяния, 2 пъти дневно в продължение на 5 дни. 
Резултатите са показани на следните таблици:

Невъзпроизводимост в серия

C.V. беше по-малък от 5 %.

Невъзпроизводимост във време

C.V. беше по-малък от 10 %.

Access, UniCel и DxI са търговски марки на Beckman Coulter, Inc.

* Lumi-Phos е търговска марка на Lumigen, Inc., филиал на Beckman Coulter, Inc.

** ProClin е търговска марка на Rohm and Haas Company или на нейните дъщерни фирми и филиали.

n = 30 NEG 1 NEG 2 POS 1 POS 2

Средна стойност (RLU) 251824 1378166 10966900 12615243

SD 10202 43987 320857 309281

CV% 4.05 3.19 2.93 2.45

n = 30 NEG 1 NEG 2 POS 1 POS 2

Средна стойност на 
отношения(проба/Cut-off)

0.07 1.34 3.18 4.42

SD 0.01 0.09 0,21 0.39

CV% 9.9 6.89 6.64 8.78
B29956C Access HCV Ab PLUS  
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HCV Ab PLUS CALIBRATORS
 34335

Предназначение Access HCV Ab PLUS Controls са предназначени за използване с Access HCV Ab PLUS тестовете 
за детекця на анти- HCV антитела  в човешки серум или плазма на имунологичните системи 
Access (Access, Access 2, UniCel® DxI®).

Cамо за ин-витро диагностика

Всички произведени и търговски разпространени реактиви са подложени на цялостна система за 
контрол на качеството, започваща от получаването на суровите материали до финалния процес на 
търговия с продукта.

Всеки партиден номер е подложен на качествен контрол и се пуска на пазара след спазване на 
възприетите критерии.

Всички официални документи относно производството и контрола на всеки отделен партиден 
номер се съхраняват в самата фирма.

Обобщение и 
обяснения

Access HCV Ab PLUS Controls се използват за калибрация (определяне на  cut-off стойността ) за
Access HCV Ab PLUS теста. Чрез сравнение на интензитета на светлината, генерирана от пробата 
с cut-off стойността, става възможно определяне на наличието или отсъствието на  анти- HCV
антитела  в пробата.

Проследимост Измерваната величина (аналитът) в калибраторите Access HIV combo Calibrators е проследима до 
работещите калибратори на производителя. Процесът на проследимост е съгласно EN ISO 17511.

Информация 
за продукта

Access HCV Ab PLUS Controls

Каталожен номер 34335: C0-C1, 1 mL/шише

• готови за употреба.
• съхранявайте в хладилник от 2 до 10 °C.
• размесете съдържанието чрез внимателно разклащане преди употреба. Избягвайте появата на 

мехури.
• стабилността на отвореното шише е до датата на годност, означена върху етикета на шишето 

при съхранение при 2 до 10 °C.
• признак за възможно увреждане са резултати от качествен контрол извън границите.
Access HCV Ab PLUS B29956C
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Предупреждения
и предпазни 

мерки 

• само за инвитро диагностика.
• за приготвянето на реактивите са използвани материали от човешки произход, които са 

изследвани и са отрицателни или не-реактивни за хепатит В повърхностния антиген (HBs Ag), 
за антитела срещу синдрома на придобитата имунна недостатъчност HIV (HIV-1 and HIV-2) и 
антитела срещу хепатит С вируса (HCV), с изключение на положителния контрол С1, който е 
положителен за анти- HCV антитела. Тъй като няма познат метод, който да предостави 
абсолютна сигурност за това, че отсъстват инфекциозни агенти, третирайте реактивите и 
пробите от пациенти като възможни преносители на инфекциозни заболявания.

• натриевият азид може да реагира с мед и олово във водопроводната система и да формира 
лесно избухливи метални азиди.  При изхвърлянето на течности, измийте обилно с вода, за да 
се избегне образуването на азиди12.

Процедура За извършване на калибрационната процедура следвайте инструкциите в приложения мануал за 
системата и/или в помощната система.

Указания за 
калибрация

Access HCV Ab PLUS Controls са в две форми: отрицателен калибрационен контрол С0 
(приготвен от човешки отрицателен серумен пул) и положителен калибрационен контрол С1 
(приготвени от човешки серум, положителен за анти- HCV антитела), инактивиран. 

Access HCV Ab PLUS теста изисква калибрационна крива (определяне на cut-off стойността). 
Калибрационната крива е „активна“ на  Access системата за 28 дни и за всеки отделен партиден 
номер реактив, идентифициран със съответния бар-код. След изтичане на периода от 28 дни или 
след поставянето на реагент с друг партиден номер в апарата, кривата автоматично става 
невалидна.

За калибриране на тест Access HCV Ab PLUS са необходими поне 225 мL (5 капки)/чашка 
(Access / Access 2) или 305 мL (7 капки)/чашка (UniCel Dxl) от всеки калибратор (Cut-off стойност 
= RLUs C1 X 0.23); програмираното калибриране на Access HCV Ab PLUS тества тройно C0 и C1.

Access, UniCel и DxI са търговски марки на Beckman Coulter, Inc.

C0: Негативен (не-реактивен) човешки серум за анти- HCV антитела, с 
<0,1 % натриев азид.

C1: Положителен (реактивен) човешки серум за анти- HCV антитела, 
инактивиран, с <0,1 % натриев азид.

Калибровъчна карта: 1
B29956C Access HCV Ab PLUS
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HCV Ab PLUS QC
 34339

Предназначение Access HCV Ab PLUS Controls е предназначен за мониторинга на работата  на Access HCV Ab 
PLUS теста.

Cамо за ин-витро диагностика

Всички произведени и търговски разпространени реактиви са подложени на цялостна система за 
контрол на качеството, започваща от получаването на суровите материали до финалния процес на 
търговия с продукта.

Всеки партиден номер е подложен на качествен контрол и се пуска на пазара след спазване на 
възприетите критерии.

Всички официални документи относно производството и контрола на всеки отделен партиден 
номер се съхраняват в самата фирма.

Обобщение и 
обяснения

Access HCV Ab PLUS QC е предназначен за мониторинга на работата с Access HCV Ab PLUS
теста за детекция на анти- HCV антитела. Използването на материалите за качествен контрол е 
предназначено за детекция и намаление на критичните грешки, произхождащи от тест-наборите, 
персонала или оборудването, тези контролни материали са неразделна част от добрата 
лабораторна практика15,16,19,21,22. Осигурени са едно отрицателно и едно слабо положително ниво 
на контрол за осъществяване мониторинга на работата в най-значимата област от линейния обхват 
на теста.

Информация 
за продукта

Access HCV Ab PLUS QC

Кат. No. 34339: 2.5 mL /шише

• готови за употреба.
• размесете съдържанието внимателно преди употреба. Избягвайте образуването на мехури.
• QC е стабилен до изтичане на срока на годност, означен върху етикета на шишето при 

съхранение от 2 до 10 °C.
• стабилността съдържанието на отвореното шише е 30 дни при правилна работа и съхранение.



QC 1: Човешки серум с <0,1 % натриев азид. Отрицателен (нереактивен) за анти- HCV
антитела.

QC 2: Човешки серум с <0,1 % натриев азид. Положителен (реактивен) за анти- HCV
антитела, инактивиран.

QC Value card: 1
Access HCV Ab PLUS B29956C
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Предупреждения
и предпазни 

мерки

• само за инвитро диагностика.
• за приготвянето на реактивите са използвани материали от човешки произход, които са 

изследвани и са отрицателни или нереактивни за хепатит В повърхностния антиген (HBs Ag), 
за антитела срещу синдрома на придобитата имунна недостатъчност HIV (HIV-1 and HIV-2) и 
антитела срещу хепатит С вируса (HCV), с изключение на положителния контрол QС2, който е 
положителен за анти- HCV антитела. Тъй като няма познат метод, който да предостави 
абсолютна сигурност за това, че отсъстват инфекциозни агенти, третирайте реактивите и 
пробите от пациенти като възможни преносители на инфекциозни заболявания.

• натриевият азид може да реагира с мед и олово във водопроводната система и да формира 
лесно избухливи метални азиди.  При изхвърлянето на течности, измийте обилно с вода, за да 
се избегне образуването на азиди. 1212.

Процедура С Access HCV Ab PLUS QC контролните материали трябва да се работи по същия начин, както с 
пробите на пациентите в съответствие с инструкциите за реактивите, придружаващи използваната 
апаратурата.

Бележка: за системите за имунологични тестове Access прочетете съответните ръководства и/или 
помощни файлове за информация относно конфигурирането на контролите за качествен контрол 
на пробите и прегледа на контролните данни. За обработка на контрола Access HCV Ab PLUS QC 
с помощта на система за имунни тестове Access са необходими поне 175 μL (4 капки)/чашка 
(Access / Access 2) или 255 μL (6 капки)/чашка (UniCel DxI) за всяка от двете контроли (единично 
определяне).

Ограничение 
на 

процедурата

При наличие на микробно замърсяване или мътнина , изхвърлете шишето.


Очаквани 
стойности

Контролните данните за Access HCV Ab PLUS теста са предназначени за всеки партиден номер 
чрез средната стойност на „ QC контролната карта“, съдържаща се в опаковката. Индивидуалните 
средни реактивни нива на лабораториите трябва да попаднат в рамките на съответните 
допустимите граници, но всяка лаборатория трябва да установи своите средни реактивни нива и 
допустими граници след натрупване на достатъчен брой данни18. 

Поради това че означените специфични нива на реактивност могат да варират между различните 
производители на тестове, различните процедури, различните партидни номера и различните 
лаборатории, всяка лаборатория трябва да определи специфичните си нива на реактивност и да 
въведе своите граници на допустими стойности18,19,20,21. В определянето на допустимите граници 
трябва да включат всички стойности, разположени между ± 2 SD от средната стойност, 
от 20 точки, извършени от 20 определяния през период от 30 дни22. 

BIO-RAD ГАРАНТИРА РАБОТАТА С ТЕЗИ ПРОДУКТИ, УКАЗАНО НА ЕТИКЕТИТЕ И В 
ПРИЛОЖЕНАТА ЛИТЕРАТУРА. BIO-RAD НЕ ПОЕМА ОТГОВОРНОСТ ЗА ВСЯКА 
ЕВЕНТУАЛНА ТЪРГОВСКА РЕКЛАМАЦИЯ ОТ ДЕЙСТВИЯ, ИМАЩИ ДРУГИ НАМЕРЕНИЯ. 
BIO-RAD НЕ ПОЕМА ОТГОВОРНОСТ ЗА ЩЕТИ НА ОСНОВАНИЕ НА ГОРЕПОСОЧЕНОТО 
ИЗРИЧНО ПРАВО.

Access, UniCel и DxI са търговски марки на Beckman Coulter, Inc.
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