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HCV Ab PLUS
REF 34330

Použití Test Access HCV Ab PLUS využívá imunoenzymatickou chemiluminiscenční techniku na
paramagnetických částicích k detekci protilátek proti viru hepatitidy C v lidském séru nebo plasmě
pomocí Access Immunoassay systémů (Access, Access2, UniCel® DxI®).

Pouze pro diagnostiku in vitro

Všechny vyráběné a komercionalizované reagencie jsou kontrolovány kompletním systémem kontroly
kvality začínajícím od přijetí surovin až po komercionalizaci produktu. 

Každá šarže je podrobena kontrole kvality a je uvolněna na trh pouze tehdy, jestliže odpovídá
stanoveným kritériím. 

Dokumentace, vztahující se k výrobě a kontrole každé jednotlivé šarže, je uchovávána naší společností.

Souhrn a
vysvětlení

Virus hepatitidy C (HCV) je považován za hlavní příčinu potransfúzní non-A, non-B hepatitidy
(NANBH) a je jako takový přenášen netransfúzními parenterálními cestami (toxikomani, pacienti po
hemodialyze, pacienti po transplantaci).1,2,3,4,5,6,7 Padesát až šedesát procent pacientů s infekcí je
náchylných ke vzniku chronické hepatitidy C a riziku rozvoje cirrhosy jater nebo hepatocelulárního
karcinomu.8,9 

Zavedení povinného vyšetření každé dárcovské krve (na protilátky anti-HCV) výrazně snížilo riziko
přenosu infikovanou krví.10,11

Test Access HCV Ab PLUS je určen k detekci protilátek anti-HCV v lidském séru nebo plasmě, a tak se
podílí na prevenci parenterální kontaminace. Používá se též pro diagnosu infekce HCV. V obou případech
musí být výsledek interpretován v souvislosti s klinickými daty a jinými sérologickými markery.

Principy testu Test Access HCV Ab PLUS je nepřímá imunoenzymatická analýza. Vzorek (sérum, plazma nebo
kontrola) je přidán do reakční nádoby s paramagnetickými částicemi, potaženými polypeptidem, který
napodobuje imunodominantní epitopy kapsidové oblasti a rekombinantními proteiny (NS3 a NS4).
Během inkubace se jak IgG, tak IgM přítomné ve vzorku, navážou na pevnou fázi. Po inkubaci je pevná
fáze separována pomocí magnetického pole a nenavázané látky jsou odstraněny sérií promývacích kroků.
Ve druhém kroku je k reakční nádobky přidán konjugát (kozí protilátka proti lidskému IgG, značená
alkalickou fosfatázou). Po inkubaci následuje série promývacích kroků odstraňující přebytečný konjugát.
Je přidán chemiluminiscenční substrát, Lumi-Phos* 530, a fotony generované enzymovou reakcí jsou
změřeny luminometrem. Emitovaná intenzita signálu je úměrná množství přítomného enzymového
konjugátu a tudíž i titru anti-HCV protilátek přítomných v testovaném vzorku. Porovnáním hodnoty
cut-off, stanovené kalibrací testu k signálu přítomného ve vzorku, je stanovena přítomnost nebo absence
anti-HCV protilátek.
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Informace o
produktu

Access HCV Ab PLUS Reagent Pack
Kat. č. 34330: 100 stanovení, 2 balení, 50 testů/balení
• Dodáváno hotové k použití.
• Reagenční zásobník uchovávejte při +2-10 °C ve vertikální poloze před vložením do přístroje nebo v 

přístroji.
• Reagencie je stabilní do data expirace uvedeném na štítku.
• Před prvním vložením reagenčního zásobníku promíchejte obsah několikerým opatrným obrácením, 

dokud nejsou částice kompletně resuspendovány. 
• Po počátečním použití, uchovávejte jej v přístroji nebo v chladu (na stojato) a spotřebujte během 

28 dnů. 
• Známkou možné závadnosti jsou poškozená těsnící fólie na reagenčním zásobníku nebo kontrolní 

hodnoty mimo akceptovatelný rozsah.

Upozornění a
bezpečnostní

opatření

• Při prvním vložením do kruhového zásobníku protřepejte reagenční zásobník až jsou částice 
kompletně resuspendovány.

• Pouze pro diagnostiku in vitro.
• Azid sodný může vytvářet s olovem nebo mědí obsaženou ve vodovodním potrubí vysoce výbušné 

kovové azidy. Abyste se vyvarovali tvorbě azidových nánosů při likvidaci kapalin, splachujte je 
velkým množstvím vody12.

• ProClin** 300 je potenciální kožní dráždidlo. Zabraňte rozstříknutí nebo rozlití reagencie na pokožku 
nebo oblečení. V případě kontaktu s reagencií důkladně opláchněte vodou.

Odběr a
příprava

vzorku

1. Doporučenými vzorky jsou sérum nebo plazma (heparin, EDTA nebo citrát).
2. Používejte následující standardní postupy při manipulaci a zpracování krevních vzorků: 13, 14

• Při odběru krevních vzorků dodržujte bezpečnostní předpisy  pro odběr krve ze žíly.
• Ponechte vzorky před centrifugací dostatečně koagulovat, minimálně 1 hodinu.
• Po celou dobu ponechte zkumavky uzavřené.
• Centrifugujte vzorky 15 minut minimálně při 1500 G.

3. Používejte následující standardní postupy pro uchovávání krevních vzorků:13, 14

• Do dvou hodin po centrifugaci přeneste minimálně 500 μl bezbuněčného vzorku do těsně uzavřené 
zásobní zkumavky.

• Neuchovávejte vzorky při pokojové teplotě déle než osm hodin.
• Pokud nebude test hotov do osmi hodin, uložte vzorek při +2-10 °C.
• Pokud nebude test hotov do 48 hodin nebo pro transport vzorků, zmrazte jej na -20 °C. 13

• Vzorky rozmrazujte pouze jednou, rychle je ohřejte po několik minut ve 40 °C vodní lázni.
• Za účelem odstranění vznášejících se fibrinových částic nebo shluků, které mohou zapříčinit 

falešně pozitivní výsledky, po rozmražení znovu centrifugujte vzorek 15 minut při 3000 G a 
přeneste jej do testovacího kalíšku.

4. U vzorků obsahujících do 200 mg/l bilirubinu, 90 g/l albuminu, lipemických vzorků s obsahem do 
ekvivalentu 36 g/l triglyceridu a hemolyzovaných vzorků s obsahem do 5 g/l hemoglobinu nejsou 
výsledky nijak ovlivněny.

R1a: Paramagnetické částice potažené rekombinantními proteiny (NS3 a NS4) a
peptidem (kapsidovým) resuspendované v TRIS pufru obsahujícím < 0,1 %
azidu sodného.

R1b: Ředící roztok pro vzorky obsahující <0,1% azidu sodného.

R1c: Ředící roztok pro konjugát, obsahující surfaktant a < 0,1 % azidu sodného.

R1d: Konjugát kozí protilátky proti lidskému IgG s alkalickou fosfatázou v Tris
pufru, obsahujícím surfaktant, < 0,1 % azidu sodného a < 0,1% 
ProClin** 300.
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Dodávaný
materiál

R1 Access HCV Ab PLUS reagenční sady

Potřebný
materiál, který

není součástí
dodávky

1. Access HCV Ab PLUS Calibrators pro kalibraci. Negativní a pozitivní sérum pro anti-HCV.
Katalogové číslo 34335.

2. Materiály pro kontrolu kvality: Access HCV Ab PLUS QC
Katalogové číslo 34339 - nebo jiná komerční kontrolní séra.

3. Access Substrate
Katalogové číslo 81906

4. Access, Access 2 :
Promývací pufr: Access Wash Buffer II, Katalogové číslo A16792

5. UniCel DxI :
Promývací pufr: UniCel DxI Wash Buffer II, Katalogové číslo A16793

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

Poznámky k
pracovnímu

postupu

1. Popis instalace, spuštění, principů operace, charakteristik účinnosti systému, provozních k pracovních 
instrukcí, postupů kalibrace, omezení testu, bezpečnostních opatření, údržby a řešení postupu 
problémů je uveden v Návodu k použití přístroje a/nebo v Referenční příručce.

2. Pro každé stanovení je třeba 25 μl vzorku (navíc k mrtvému objemu).
3. Test probíhá při 37 °C a trvá 55 minut.

Postup Odběr vzorků, konfiguraci testů, potřeby testů a hodnocení výsledků testů je uvedeno v Návodu k použití
přístroje a/nebo v Referenční příručce.

Detaily
kalibrace

Platná kalibrační křivka je nutná pro všechny testy. Kalibrační data určující hodnotu cut-off kalibrace
jsou platná 28 dní. Proto je nutné kalibrovat test Access HCV Ab PLUS každých 28 dní pomocí C0 a C1
soupravy Acces HCV Ab PLUS Calibrators. Informace o teorii kalibrace, sestavách kalibrátorů, zadávání
kalibračních testů a kontrole kalibračních dat, jsou uvedeny v Návodu k použití přístroje a/nebo v
Referenční příručce.

Kontrola
kvality

Je doporuèeno provádìt kontroly kvality alespoò každých 24 hodin a pøed jakýmkoliv testováním
pacientského vzorku pøi uvedení systému do chodu. Používejte doporuèený produkt Access HCV Ab
PLUS QC nebo použijte kontrolní séra jiného pùvodu. Dodržujte instrukce výrobce pro pøípravu a
uchovávání. Každá laboratoø by mìla stanovit prùmìrné hodnoty a akceptovatelný rozsah pro sledování
analytických parametrù testu. Výsledky kontrolních sér, nespadající do akceptovatelného rozsahu,
mohou indikovat neplatné výsledky testù. V tomto pøípadì pøezkoušejte všechny výsledky kontrolních
testù, získaných od posledních akceptovatelných testù kontroly kvality daného parametru. 

Pro optimální výsledky by se měla provádět vzorková kalibrace a průběžné namátkové zkoušky za
podobných teplotních podmínek. Pokud se okolní laboratorní teplota liší o více než ± 5°C od teploty
kalibrace, proveďte kvalitativní kontrolu výsledků a novou kalibraci podle potřeby.

Kompletní informace o přezkoumání výsledků kontrolních sér jsou uvedeny v Návodu k použití přístroje
a/nebo v Referenční příručce.

Výsledky Výsledky testu pacienta jsou automaticky počítány systémovým software, používajícím hodnotu cut-off
[= průměr pozitivních kontrol (RLU) x 0,23], stanovenou platnou kalibrací. Výsledky (Signál/Cut-Off=
S/CO) jsou udávány jako "reaktivní" nebo "nereaktivní" v závislosti na jejich vztahu ke "cut-off" (signál
vyšší nebo stejný, respektive nižší než hodnota cut-off). V každém případě, výsledky v relaci nižší o
méně než 10 % pod "cut-off " musí být interpretovány velmi opatrně a je doporučeno opakovaně testovat
odpovídající vzorky dvojmo před konečnou iterpretací. Tato doporučovaná šedá zóna (0,9 - 1,0) by měla
být uložena v software systému (úplné informace o šedé zóně při kvalitativní analýze jsou uvedeny v
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Návodu k použití přístroje a/nebo v Referenční příručce. Výsledky spadající do šedé zóny umožňuje
rychle rozpoznat automaticky podávaný rozlišovací signál. Uložené výsledky testů pacientů lze zpětně
vyvolat pomocí Obrazovky výsledků (Sample Results screen). Kompletní informace o přezkoumání
výsledků kontrolních sér jsou uvedeny v Návodu k použití přístroje a/nebo v Referenční příručce.

Jakékoli vzorky s poměrem (S/CO) nižším než 0,9 jsou považovány za nereaktivní v testu Access HCV
Ab PLUS. Vzorky s poměrem (S/CO) stejným nebo vyšším než hodnota 1, jsou považovány za původně
reaktivní v testu Access HCV Ab PLUS.

Všechny vzorky, které jsou původně reaktivní nebo jsou v šedé zóně, by měli být opakovaně testovány
dvojmo pomocí Access HCV Ab PLUS:

• Jestliže jsou výsledky zdvojených testů < 1,0 S/CO, vzorek musí být považován za nereaktivní 
(negativní) v testu HCV Ab PLUS.

• Jestliže jeden ze dvou výsledků je ≥1,0 S/CO, vzorek musí být považován za "reaktivní" v testu HCV 
Ab Plus. 

Nicméně se doporučuje, aby každý opakovaně reaktivní vzorek byl znovu testován druhou řadou EIA
testů a konfirmační metodou pro potvrzení jeho pozitivity.

Omezení testu Test Access HCV Ab PLUS je striktně určen k detekci anti-HCV protilátek v lidském séru nebo plasmě.
Pozitivní výsledek získaný testem Access HCV Ab PLUS by měl být vyhodnocen společně s klinickými
údaji a konfirmován jiným diagnostickým testem včetně konfirmační metody (imunoblot) před
prohlášením za pozitivní na infekci. 

Vzhledem k rozdílnosti imunologických reakcí pacientů nakažených virem hepatitidy C (zejména během
sérokonverze) je možno pozorovat určité rozdíly detekce mezi testy v závislosti na druhu použitých
antigenních bílkovin. Negativní výsledek skríningového testu nevylučuje možnost vystavení či nákazy
virem hepatitidy C.

Všechny metody ELISA mohou snadno produkovat falešné pozitivní reakce. Doporučuje se ověřit
specifičnost reakce na vzorek při zjištění opakované pozitivity za použití vhodné metody k prokázání
přítomnosti protilátek anti-HCV.

Specifické
charakteristiky

účinnosti

Citlivost
Citlivost Access HCV Ab PLUS byla vyhodnocena pomocí testování 511 dobře dokumentovaných
pozitivních vzorků zahrnujících: 

101 PCR pozitivních sér odebraných od sledovaných pacientů s chronickou HCV, 145 pozitivních
vzorků od HCV infikovaných pacientů, 77 HCV RNA PCR pozitivních vzorků plasmy původem od
HCV pozitivních vzorků genotypizovaných jako BBI, 122 genotypizovaných HCV pozitivních vzorků. 

Panel SFTS 97 složený z 36 pozitivních vzorků s 26 genotypizovaných a HCV RNA PCR pozitivními
vzorky; 10 pozitivních (PCR negativních) vzorků s nejméně 2 HCV Ab reaktivitami. 

Bylo také zahrnuto 30 pozitivních vzorků detekovaných v případných studiích specificity. 

Všechny tyto vzorky reprezentují různé sérotypové profily (izolovaná reaktivita, 2 nebo 3 reaktivity) a
nejvíce rozšířené HCV genotypy 1-4 a několik neobvyklých genotypů 4c/d a 5.

Vyhodnocený výsledků testu HCV Ab PLUS

Výsledek
Poměr : Signál/Cut-Off Vyhodnocení Doplňkový test

S/CO < 0,9 nereaktivní
S/CO ≥ 1 reaktivní opakovat dvojmo

S/CO:  0,9 - 1,0 šedá zóna opakovat dvojmo
Opakování testu: S/CO < 1 nereaktivní

Opakování testu: jestliže jeden ze 2 výsledků je ≥ 1 reaktivní konfirmační metoda
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Všechny tyto vzorky byly shledány pozitivní v testu Access HCV Ab PLUS.

Nebyly pozorovány žádné zjevné rozdíly při detekci různých testovaných HCV genotypů . 

Citlivost testu Access HCV Ab PLUS byla vyhodnocena testováním 74 sérokonverzních panelů.

Mezi 29 testovanými komerčními panely test Access HCV Ab PLUS detekoval vznik anti-HCV
protilátek stejně jako RIBA 3.0 komplementární test nebo s velmi malým zpožděním (několik dnů).

Mezi 45 panely testovanými odborníky, test Access HCV Ab PLUS byl pozitivní na stejných vzorcích,
které byly testovány nejúčinnějšími komerčními testy, použitými k porovnání. Byly detekovány pouze
dvě sérokonverze o několik dnů později a naopak 2 sérokonverze byly v testu Access HCV Ab PLUS
pozitivní dříve.

Bylo testováno 25 dalších čerstvých HCV pozitivních vzorků (do 1 dne od odběru krve) a všechny byly
shledány pozitivními.

Specifičnost
Specifičnost testu byla vyhodnocena:

• jako 99,83 % (95 % CI: 99,7-99,9) na vzorcích od 5995 neselektovaných dárců krve
• v populaci 472 hospitalizovaných pacientů, bylo shledáno negativních 469 a 3, které byly neurčité v 

testu Chiron Riba HCV 3.0, byly shledány slabě pozitivními v testu Access HCV Ab PLUS. 
Analýza 108 vzorků od pacientů vykazujících různé patologické nálezy, nesouvisející s virem hepatitidy
C (hepatitida A nebo B, herpes, EBV, revmatoidní faktor….), neprokázala žádnou signifikantní
nespecifickou křížovou reaktivitu.

Preciznost
Přesnost testu Access HCV Ab PLUS byla určena analýzou negativních a pozitivních vzorků.
Opakovatelnost byla vyhodnocena testováním 4 vzorků 30-krát během jednoho běhu testu,
reprodukovatelnost byla stanovena testováním 4 vzorků v trojím vyhotovení dvakrát denně během 5 dnů.
Výsledky jsou uvedeny v následujících tabulkách:

Opakovatelnost

Korelační koeficienty (C.V.) pozitivních vzorků jsou nižší než 5 %.

Reprodukovatelnost

Korelační koeficienty (C.V.) pozitivních vzorků jsou nižší než 10 %.

Access, UniCel a DxI jsou obchodní značky společnosti Beckman Coulter, Inc.

* Lumi-Phos je obchodní značka společnosti Lumigen, Inc., dceřinné společnosti Beckman Coulter, Inc.

** ProClin je obchodní značka společnosti Rohm and Haas nebo jejích dceřiných
společností či jejích přídružených organizací

n = 30 NEG 1 NEG 2 POS 1 POS 2

Průměr (RLU) 251824 1378166 10966900 12615243
S.D. 10202 43987 320857 309281

C.V.% 4,05 3,19 2,93 2,45

n = 30 NEG 1 NEG 2 POS 1 POS 2

Průměr poměrů 
(vzorek/Cut-off)

0,07 1,34 3,18 4,42

S.D. 0,01 0,09 0,21 0,39
C.V. 9,9 6,89 6,64 8,78
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HCV Ab PLUS CALIBRATORS
REF 34335

Použití Kalibrátory Access HCV Ab PLUS Calibrators jsou určeny pro použití s testem Access HCV Ab PLUS
pro detekci protilátek proti HCV v lidském séru nebo plazmě pomocí Access Immunoassay systémů
(Access, Access2, UniCel® DxI®).

Pouze pro diagnostiku in vitro

Všechny vyráběné a komercionalizované reagencie jsou kontrolovány kompletním systémem kontroly
kvality začínajícím od přijetí surovin až po komercionalizaci produktu. 

Každá šarže je podrobena kontrole kvality a je uvolněna na trh pouze tehdy, jestliže odpovídá
stanoveným kritériím. 

Dokumentace, vztahující se k výrobě a kontrole každé jednotlivé šarže, je uchovávána naší společností.

Souhrn a
vysvětlení

Kalibrátory Access HCV Ab PLUS Calibrators se používají ke kalibraci (určují hodnotu cut-off) testu
Access HCV Ab PLUS. Porovnáním světelné intenzity, vytvářené vzorkem s hodnotou cut-off, je možné
určit přítomnost či nepřítomnost anti-HCV protilátek ve vzorku.

Informace o
produktu

Access HCV Ab PLUS Calibrators
Kat. č. 34335: C0-C1,1 ml/1 lahvička
• Dodáváno hotové k použití. 
• Uchovávejte při 2-10 °C. 
• Před použitím promíchejte obsah jemným překlopením. Zamezte tvorbě bublin. 
• Obsah otevřených lahviček je stabilní do data expirace uvedeného na štítku lahvičky, pokud jsou 

skladovány při +2-10 °C. 
• Hodnoty kontroly kvality mimo platný rozsah jsou známkou znehodnocení.
r

C0: Lidské sérum obsahující < 0,1 % azidu sodného. Negativní (nereaktivní)
na anti-HCV protilátky.

C1: Lidské sérum obsahující < 0,1 % azidu sodného. Pozitivní (reaktivní) na
anti-HCV protilátky, tepelně inaktivováno.

Kalibrační 
karta:

1
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Upozornění a
bezpečnostní

opatření

• Pouze pro diagnostiku in vitro
• Materiál lidského původu použitý k přípravě reagencií byl testován a shledán nereaktivní na 

povrchový antigen viru hepatitidy B (HBs Ag), protilátky viru lidské imunodeficience (HIV-1 a 
HIV-2) a protilátky proti viru hepatitidy C (HCV), kromě pozitivního kalibrátoru C1, který je 
pozitivní na anti-HCV protilátku. Jelikož žádná známa metoda neposkytuje úplnou jistotu, že infekční 
agens nejsou přítomny, zacházejte s reagenciemi a pacientskými vzorky jako se schopnými přenášet 
infekční nemoci.

• Azid sodný může vytvářet s olovem nebo mědí obsaženou ve vodovodním potrubí vysoce výbušné 
kovové azidy. Abyste zabránili tvorbě azidových usazenin, při likvidaci kapalin je splachujte velkým 
množstvím vody12.

Postup Při kalibraci postupujte dle instrukcí v pracovních návodech pro Access Immunoassay System Příručka
operátora a/nebo Referenční manuál.

Detaily
kalibrace

Kalibrátory Access HCV Ab PLUS Calibrators jsou dodávány ve dvou formách: negativní kalibrátor C0
(připraven z lidského negativního séra) a pozitivní kalibrátor C1 (připraven z lidského séra pozitivního na
anti-HCV protilátku), inaktivováno.

Test Access HCV Ab PLUS vyžaduje kalibraci (stanovení hodnoty cut-off). Kalibrační křivka je platná v
analyzátoru Access po dobu 28 dní pouze pro jednu šarži reagenčních zásobníků identifikovaných
pomocí čárového kódu. Po uplynutí 28 dnů nebo jestliže je do analyzátoru vložena jiná šarže reagencií, je
křivka automaticky anulována. 

Kalibrace testu Access HCV Ab PLUS vyžaduje minimálně 225 μl (5 kapek/1 kalíšek) (Access / Access
2) nebo 305 μl (7 kapek)/kalíšek (UniCel DxI) pro každou kontrolu (hodnota cut-off = průměr RLU C1 x
0,23); naprogramovaná kalibrace pro Access HCV Ab PLUS testuje C0 a C1 trojmo.

Access, UniCel a DxI jsou obchodní značky společnosti Beckman Coulter, Inc.
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HCV Ab PLUS QC
REF 34339

Použití Kontrola Access HCV Ab PLUS QC je určena pro sledování parametrů systému testu Access HCV Ab
PLUS.

Pouze pro diagnostiku in vitro

Všechny vyráběné a komercionalizované reagencie jsou kontrolovány kompletním systémem kontroly
kvality začínajícím od přijetí surovin až po komercionalizaci produktu. 

Každá šarže je podrobena kontrole kvality a je uvolněna na trh pouze tehdy, jestliže odpovídá
stanoveným kritériím. 

Dokumentace, vztahující se k výrobě a kontrole každé jednotlivé šarže, je uchovávána naší společností.

Souhrn a
vysvětlení

Kontrola Access HCV Ab PLUS QC je určena ke sledování účinnosti systému pro test Access HCV Ab
PLUS pro detekci anti-HCV protilátek. Použití materiálů kontroly kvality je indikováno k detekci a
potencionálně k vyřešení kritických testovacích chyb, způsobených testovací soupravou, lidským
faktorem a přístrojem a jsou součástí správné laboratorní praxe.15, 16, 17, 19, 21, 22 Je dodávána jedna
negativní a jedna slabě pozitivní kontrolní hladina, za účelem umožnění kontrolování nejdůležitějších
oblastí dynamického rozsahu tohoto testu.

Informace o
produktu

Access HCV Ab PLUS QC
Kat. č. 34339: 2,5 ml/1 lahvičku
• Dodáváno hotové k použití. 
• Před použitím promíchejte obsah jemným překlopením. Zamezte tvorbě bublin. 
• QC je stabilní do expirační doby uvedené na nálepce reagenčního zásobníku jestliže je uchováván při 

+2-10 °C. 
• Obsah otevřených lahviček je stabilní 30 dnů při řádném zacházení a uchovávání.

QC 1: Lidské sérum obsahující < 0,1 % azidu sodného. Negativní (nereaktivní) na
anti-HCV protilátky.

QC 2: Lidské sérum obsahující < 0,1 % azidu sodného. Pozitivní (reaktivní) na
anti-HCV protilátky, inaktivováno.

Karta s 
hodnotou 
QC:

1
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Upozornění a
bezpečnostní

opatření

• Pouze pro diagnostiku in vitro
• Materiál lidského původu použitý k přípravě reagencií byl testován a shledán nereaktivní na 

povrchový antigen hepatitidy B (HBs Ag), protilátky proti viru lidské imunodeficience (HIV-1 a 
HIV-2) a protilátky proti viru hepatitidy C (HCV), kromě kontroly QC2, která je pozitivní na 
anti-HCV. Jelikož žádná známa metoda neposkytuje úplnou jistotu, že infekční agens nejsou 
přítomny, zacházejte s reagenciemi a pacientskými vzorky jako se schopnými přenášet infekční 
nemoci.

• Azid sodný může vytvářet s olovem nebo mědí obsaženou ve vodovodním potrubí vysoce výbušné 
kovové azidy. Abyste se vyvarovali tvorbě azidových usazenin, při likvidaci kapalin je splachujte 
velkým množstvím vody12.

Postup S kontrolami Access HCV Ab PLUS QC zacházejte stejným způsobem jako s pacientskými vzorky a
používejte je podle instrukcí obsažených v soupravě dodávané k používanému přístroji. 
Poznámka: informace týkající se nastavení parametrů, požadavků a prohlížení výsledků QC na Access
Immunoassay System jsou uvedeny v pracovních návodech Příručka operátora a/nebo Referenční
manuál. K provedení kontroly Access HCV Ab PLUS QC Access Immunoassay System je zapotřebí
minimálně 175 μl vzorku/1 kalíšek se vzorkem (4 kapky)/kalíšek (Access / Access 2) nebo 255 μl (6
kapek)/kalíšek (UniCel DxI) na každou ze dvou kontrol (jedno stanovení). 

Omezení testu Pokud je v kontrole patrná mikrobiální kontaminace nebo nadměrný zákal, vyřaďte lahvičku.

Předpokládané
hodnoty

Kontrolní data pro test Access HCV Ab PLUS jsou dodávána pro každou šarži prostřednictvím „QC Data
card" přiložené v balení. Individuální hladina střední reaktivity uživatelských laboratoří musí spadat do
odpovídajícího akceptovatelného rozsahu, avšak každá laboratoř by měla stanovit svou vlastní střední
reaktivitu a akceptovatelné rozsahy po shromáždění dostatečného množství dat 18.
Vzhledem k odlišnostem specifických hladin reaktivity u testů různých výrobců, jiných postupů, jiných
čísel šarží a jiných laboratoří, by každá laboratoř měla určit specifickou hladinu reaktivity a stanovit svůj
vlastní rozsah akceptovatelných hodnot 18, 19, 20, 21. Přijatelný rozsah zahrnuje všechny hodnoty v
rozsahu ± 2 SD průměru 20 datových bodů z 20 stanovení během období 30 dnů22. 

FIRMA BIO-RAD RUČÍ ZA FUNKČNOST TĚCHTO PRODUKTŮ JAK JE UVEDENO NA ŠTÍTKU
A V DODÁVANÉ LITERATUŘE. FIRMA BIO-RAD ODMÍTÁ JAKÉKOLIV IMPLICITNÍ ZÁRUKY
V PŘÍPADĚ PRODEJE NEBO POUŽITÍ PRO JAKÉKOLIV JINÉ ÚČELY. V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ
NENÍ FIRMA BIO-RAD ZODPOVĚDNÁ ZA JAKÉKOLIV NÁSLEDNÉ ŠKODY, VYPLÝVAJÍCÍ Z
VÝŠE VYJÁDŘENÉ ZÁRUKY.

Access, UniCel a DxI jsou obchodní značky společnosti Beckman Coulter, Inc.
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