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HCV Ab PLUS
REF 34330

Paskirtis „Acces HCV Ab PLUS“ tyrimas – tai imunofermentinis metodas hepatito C viruso antikūnams žmogaus serume ir
plazmoje aptikti naudojant „Access“ imuninių tyrimų sistemas („Access“, „Access 2“, „UniCel® Dxl®).

Skirta in vitro diagnostikai

Visiems gaminamiems ir komerciškai realizuojamiems reagentams taikoma visapusė kokybės sistema,
pradedant nuo žaliavų gavimo ir baigiant galutiniu gaminio realizavimu.

Visos partijos pateikiamos kokybės kontrolei ir išleidžiamos į rinką tik tuomet, jei atitinka priimtinumo
kriterijus.

Mūsų įmonė saugo su kiekvienos partijos gamyba ir kontrole susijusius įrašus.

Santrauka ir
paaiškinimas

Hepatito C virusas (HCV) laikomas pagrindine potransfuzinio nei A, nei B hepatito (NANBH) ir
netransfuziniu parenteraliniu keliu (toksikomanai, hemodializės pacientai, transplantacijų pacientai)
perduodamo hepatito priežastimi.1,2,3,4,5,6,7 Nuo 50 % iki 60 % hepatitu C užsikrėtusių pacientų gali
išsivystyti chroniškas hepatitas, yra rizikos išsivystyti cirozei arba hepatoceliulinei karcinomai.8,9 

Kiekvienos donorų kraujo porcijos privalomojo tikrinimo praktika (ieškant HCV antikūnų) žymiai
sumažino užkrato pernešimo per infekuotą kraują riziką.10,11

„Access HCV Ab PLUS“ tyrimas skirtas HCV antikūnams žmogaus serume arba plazmoje aptikti, todėl
padeda užkirsti kelią parenteralininiam užkratui. Jis taip pat naudingas HCV infekcijai diagnozuoti.
Abiem atvejais rezultatai turėtų būti interpretuojami kartu su kitais klinikiniais duomenimis ir kitais
serologiniais žymenimis.

Procedūros
principai

„Access HCV Ab PLUS“ tyrimas – tai netiesioginis imunofermentinis tyrimas. Mėginys (serumas,
plazma arba kontrolė) supilamas į reakcijos indą su paramagnetinėmis dalelėmis, padengtomis peptidais,
imituojančiais imunodominantinius epitopus iš kapsido srities, ir rekombinantiniais baltymais (NS3 ir
NS4). Inkubacijos metu mėginyje esančius IgG ir IgM sugauna kietoji fazė. Po inkubacijos kietoji fazė
surenkama magnetiniu lauku ir nesukibusios medžiagos pašalinamos plovimų serija. Antruoju etapu į
reakcijų indą pridedama konjugato (ožkos anti-žmogaus IgG antikūno, pažymėto šarmine fosfataze). Po
inkubacijos likęs konjugatas pašalinamas dar viena plovimų serija. Pridedama chemiliuminescencinio
substrato „Lumi-Phos* 530“ ir per fermentinę reakciją susidarę fotonai išmatuojami liuminometru.
Skleidžiamo signalo intensyvumas yra proporcingas esamo fermento konjugato kiekiui, taigi, ir mėginyje
esančių anti-HCV antikūnų titrui. Palyginant tyrimo kalibravimu nustatytą ribinę vertę su mėginio
signalu nustatoma, ar yra anti-HCV antikūnų.
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Informacija
apie produktą

„Access HCV Ab PLUS“ reagentų paketas

Kat. Nr. 34330: 100 tyrimų, 2 paketai, 50 tyrimų pakete

• Paruošta naudoti.
• Prieš naudojant su prietaisu laikyti statmenai ir vėsinamą 2–10°C temperatūroje.
• Šiomis sąlygomis reagentų paketas išlieka stabilus iki etiketėje nurodytos galiojimo pabaigos datos.
• Prieš pirmąsyk supildami reagentus, sumaišykite turinį lengvai pavartydami paketą keletą kartų, kad 

visos dalelės vėl imtų plūduriuoti.
• Po pirmojo panaudojimo laikykite prietaise arba vėsinamą (statmenai) ir sunaudokite per 28 dienas.
• Reagentai gali būti nebetinkami, jei pažeistas paketo elastomerinis sluoksnis arba kokybės kontrolės 

vertės yra už ribų.

Įspėjimai ir
perspėjimai

• Prieš pirmąkart įdėdami į karuselę pakratykite paketą, kad visos dalelės vėl imtų plūduriuoti.
• Skirta in vitro diagnostikai.
• Natrio azidas gali reaguoti su švino ir vario vandentiekio dalimis, sudarydamas labai sprogius metalų 

azidus. Pašalinę, išplaukite dideliu kiekiu vandens, kad nesikauptų azidai.12

• „ProClin** 300“ gali didinti odos jautrumą. Venkite užsipilti ar apsitaškyti šiuo reagentu odą ar 
drabužius. Jei patektų reagento, stropiai nuplaukite vandeniu.

Mėginio
paėmimas ir
paruošimas

1. Rekomenduojama naudoti serumo arba plazmos (heparino, EDTA ar citrato) mėginius.
2. Kraujo mėginius tvarkykite ir apdorokite laikydamiesi šių standartų:13, 14

• Kraujo mėginius imkite laikydamiesi įprastų venepunkcijos atsargumo priemonių.
• Prieš centrifuguodami leiskite mėginiams pakankamai sukrešėti (ne trumpiau kaip 1 val.).
• Mėgintuvėlius visuomet laikykite uždarytus.
• Mėginius centrifuguokite 15 minučių, ne mažiau kaip 1500 g išcentrine jėga..

3. Kraujo mėginius laikykite laikydamiesi šių standartų:13, 14

• Kambario temperatūroje mėginį laikykite ne ilgiau kaip 8 val.
• Jei tyrimas nebus baigtas per 8 val., laikykite atvėsintai +2–10 °C temperatūroje.
• Jei tyrimas nebus baigtas per 48 val. arba mėginius reikia pervežti, užšaldykite iki -20 °C 

temperatūros.13

• Mėginius atšildykite tik vieną kartą, keletą minučių staigiai pašildydami 40 °C vandens vonelėje
• Po atšildymo 15 min. centrifuguokite mėginį 3000 g išcentrine jėga ir perpilkite į tyrimo taurelę, 

kad pašalintumėte plūduriuojančias fibrino daleles ar sankaupas, dėl kurių gali būti gauti klaidingi 
teigiami rezultatai.

4. Mėginiai, kuriuose yra iki 200 mg/l bilirubino, iki 90 g/l albumino, lipeminiai mėginiai, kuriuose yra 
36 g/l trioleino (triglicerido) ekvivalento ir hemolizuoti mėginiai, kuriuose yra iki 5g/l hemoglobino, 
rezultatų neiškraipo

Pateiktos
medžiagos

„Access HCV Ab PLUS“ reagentų paketo R1

R1a: Paramagnetinės dalelės, padengtos rekombinantiniais baltymais (NS3/NS4) ir
peptidu (kapsidu), plūduriuojančios TRIS buferyje su < 0,1% natrio azido

R1b: Mėginio skiediklis su < 0,1% natrio azido

R1c: Konjugato skiediklis su paviršiaus įtempimą mažinančia medžiaga ir < 0,1%
natrio azido

R1d: Ožkos anti-žmogaus IgG šarminės fosfatazės konjugatas TRIS buferyje su
paviršiaus įtempimą mažinančia medžiaga, < 0,1% natrio azido ir < 0,1%
„ProClin ** 300“
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Reikalingos,
bet nepateiktos

medžiagos

1. „Access HCV Ab PLUS“ kalibratoriai, skirti kalibravimui: Neigiamasis serumas ir teigiamasis 
serumas anti-HCV antikūnams
Kat. Nr. 34335

2. Kokybės kontrolės medžiagos „Access HCV Ab PLUS“ KK (kokybės kontrolė)
Kat. N°r.34339 ar kiti laisvai parduodami kontroliniai serumai

3. „Access“ substratas 
Kat. Nr. 81906

4. „Access“, „Access 2“: plovimo buferis: „Access Wash Buffer II“, 
Kat. Nr. A16792

5. „UniCel DxI“ : plovimo buferis: „UniCel DxI Wash Buffer II“, 
Kat. Nr. A16793

6. Sistemos:
„Access“, „Access 2“,„UniCel DxI.“

Pastabos apie
procedūrą

1. Apie įrengimą, paleidimą, veikimo principus, sistemos eksploatacines charakteristikas, naudojimosi 
instrukcijas, kalibravimo procedūras, veikimo apribojimus ir perspėjimus, pavojus, priežiūrą ir 
sutrikimų paiešką bei šalinimą skaitykite atitinkamuose sistemų vadovuose ir (arba) pagalbos 
sistemose.

2. Kiekvienam tyrimui naudojami dvidešimt penki (25) µl mėginio (neįskaitant perteklinio kiekio).
3. Tyrimo inkubacija vyksta 37 °C temperatūroje ir trunka 55 minutes

Procedūra Informacijos apie mėginių tvarkymą, tyrimų konfigūravimą, tyrimų užsakymą ir rezultatų peržiūrą
ieškokite atitinkamų sistemų vadovuose ir (arba) pagalbos sistemose.

Informacija
apie

kalibravimą

Visiems tyrimams būtina aktyvioji kalibravimo kreivė. Kalibravimo duomenys ribinei vertei nustatyti
galioja 28 dienas. Taigi, „Access HCV Ab PLUS“ tyrimams kalibravimas būtinas kas 28 dienas,
naudojant C0 ir C1 iš „Access HCV Ab PLUS“ kalibratorių rinkinio. Informacijos apie kalibravimo
teoriją, kalibratorių konfigūravimą, kalibratoriaus tyrimo užsakymo įvestį ir kalibravimo duomenų
peržiūrą ieškokite atitinkamų sistemų vadovuose ir (arba) pagalbos sistemose.

Kokybės
kontrolė

Kokybės kontrolę rekomenduojama atlikti ne rečiau kaip 24 val. ir paleidžiant sistemą prieš pacientų
mėginių tyrimus. Naudokite siūlomą produktą „Access HCV Ab PLUS“ KK arba kitų gamintojų
kontrolinį serumą. Laikykitės gamintojo instrukcijų dėl atskiedimo ir laikymo. Kiekviena laboratorija
turėtų nusistatyti vidutinę vertę ir priimtiną intervalą, kad galėtų kontroliuoti tyrimų analitinį
patikimumą. Jei kontrolinių serumų rezultatai nepatenka į priimtinumo ribas, tai gali reikšti, kad tyrimo
rezultatai netinkami. Tokiu atveju patikrinkite visus tyrimų rezultatus, gautus po paskutinio priimtino
rezultato šios analizės kokybės kontrolės tyrimo.

Siekiant optimalių rezultatų, tyrimo kalibravimas ir paciento mėginio bandymas turėtų būti atliekami
panašios temperatūros sąlygomis. Jei laboratorijos aplinkos temperatūra skiriasi nuo kalibravimo
temperatūros daugiau kaip ± 5 °C, peržiūrėkite kokybės kontrolės rezultatus ir, prireikus, perkalibruokite.

Informacijos apie kontrolinių serumų rezultatų peržiūrą ieškokite atitinkamų sistemų vadovuose ir (arba)
pagalbos sistemose.
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Rezultatai Pacientų tyrimų rezultatus sistemos programinė įranga apskaičiuoja automatiškai, panaudodama ribinę
vertę [ribinė vertė = teigiamų kalibratorių vidurkis (RLU) x 0,23], nustatytą aktyviuoju kalibravimu.
Rezultatai (Signalas/Ribinė vertė= S/CO), įvardijami kaip „reaktyvūs“ arba „nereaktyvūs“, pateikiami
kaip jų santykio su ribine verte funkcija (signalas atitinkamai didesnis arba ne didesnis už ribinę vertę).
Tačiau rezultatai, kurie yra ~10 % žemesni už ribinę vertę, turi būti interpretuojami atsargiai, o tyrimas
pakartojamas du kartus. Šią rekomenduojamą pilkąją sritį (nuo 0,9 iki < 1,0) naudotojas turėtų įrašyti į
sistemos programinę įrangą (išsamių instrukcijų apie kokybinio tyrimo pilkąją sritį ieškokite atitinkamų
sistemų vadovuose ir (arba) pagalbos sistemose). Tokiu būdu bus automatiškai pranešama išskirtiniu
žymeniu, pagal kurį bus galima iškart atpažinti rezultatą iš pilkosios srities. Pacientų tyrimų rezultatai
gali būti peržiūrėti Mėginių rezultatų rodinyje. Išsamių instrukcijų apie rezultatų peržiūrą ieškokite
atitinkamų sistemų vadovuose ir (arba) pagalbos sistemose.

Visi „Access HCV Ab PLUS“ tyrimu tiriami mėginiai, kurių (S/CO) santykis yra mažesnis kaip 0,9,
laikomi nereaktyviais. Visi „Access HCV Ab PLUS“ tyrimu tiriami mėginiai, kurių (S/CO) santykis yra
nemažesnis kaip 1, laikomi reaktyviais ir jų tyrimai prieš galutinį interpretavimą turėtų būti pakartoti du
kartus.

Visi mėginiai, kurie iš pradžių yra reaktyvūs arba kurių rezultatai yra iš pilkosios srities, turi būti du
kartus pakartotinai ištirti „Access HCV Ab PLUS“:

• Jei dviejų pakartotinių tyrimų rezultatai yra <1,0 S/CO, mėginio „HCV Ab PLUS“ tyrimo rezultatai 
turi būti laikomi nereaktyviais (neigiamais).

• Jei vienas iš 2 rezultatų yra ≥1,0 S/CO, pradinis rezultatas nepakartojamas ir mėginio „HCV Ab 
PLUS“ tyrimo rezultatai laikomi „reaktyviais“.

Tačiau rekomenduojama bet kurį pakartojamą reaktyvų mėginį pakartotinai ištirti antriniu EIA tyrimu ir
patvirtinamuoju metodu teigiamam jo rezultatui patvirtinti.

Procedūros
ribotumas

„Access HCV Ab PLUS“ tyrimas skirtas tik HCV antikūnams žmogaus serume arba plazmoje aptikti.
„Access HCV Ab PLUS“ tyrimu gautas teigiamas rezultatas turėtų būti vertinamas kartu su klinikiniais
duomenimis ir patvirtintas kitais diagnostiniais tyrimais, įskaitant patvirtinamąjį metodą (imunobloto), ir
tik tuomet paskelbiama apie infekcijos patvirtinimą.

Atsižvelgiant į hepatito C virusu užsikrėtusių pacientų imunologinių reakcijų įvairovę (ypač vykstant
serokonversijai), galima pastebėti, kad esama tam tikrų skirtumų tarp įvairių tyrimų aptikties,
priklausomai nuo naudojamų antigeninių baltymų. Tikrinamojo tyrimo neigiamas atsakymas neatmeta
užsikėtimo hepatito C virusu galimybės.

ELISA metodika kartais gaunamos klaidingos teigiamos reakcijos. Rekomenduojama bet kurio mėginio,
kurio pakartojamas rezultatas teigiamas, reakcijos specifiškumą patikrinti tinkamu metodu, kad būtų
įrodyta esant anti-HCV antikūnų.

„HCV Ab PLUS“ tyrimo rezultatų interpretavimas

Rezultatas
Santykis: Signalas/Ribinė vertė

Interpretavimas Papildomi tyrimai

S/CO < 0,9 Nereaktyvus

S/CO ≥ 1 Reaktyvus Pakartoti tyrimą du kartus

S/CO:  0,9 - 1,0 Pilkoji sritis Pakartoti tyrimą du kartus

Pakartoti tyrimą: S/CO < 1 Nereaktyvus

Pakartoti tyrimą: jei vienas iš 2 rezultatų yra ≥1 Reaktyvus Patvirtinamasis metodas
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Specialiosios
eksploatacinės

charakteristikos

Jautrumas

„Access HCV Ab PLUS“ jautrumas buvo įvertintas ištyrus 511 tinkamai dokumentais patvirtintų
teigiamų mėginių, tarp kurių buvo: 

101 PCR teigiamo serumo mėginys, paimtas iš chroniškų HCV pacientų, 145 teigiami mėginiai iš HCV
užsikrėtusių pacientų, 77 HCV RNR PGR teigiamos plazmos mėginiai iš BBI, 122 genotipuoti HCV
teigiami mėginiai. 

SFTS 97 grupinis rinkinys iš 36 teigiamų mėginių, 26 genotipuotų ir HCV RNR PGR teigiamų mėginių;
10 teigiamų (PGR neigiamų) mėginių su bent 2 HCV Ab reaktyviais mėginiais.

Taip pat buvo įtraukta 30 teigiamų mėginių, aptiktų atliekant numatomo specifiškumo tyrimus.

Visi minėti mėginiai yra būdingi skirtingiems serotipiniams profiliams (atskiro reaktyvumo, 2 ar 3
reaktyvumų) ir daugumai plačiai paplitusių HCV genotipų nuo 1 iki 4 bei keletui retų 4c/d ir 5 genotipų.

Visi šie mėginiai „Access HCV Ab PLUS“ buvo nustatyti kaip teigiami.

Aptinkant įvairius išbandytus HCV genotipus aiškių skirtumų nebuvo.

„Access HCV Ab PLUS“ jautrumas buvo įvertintas ištyrus 74 serokonversijos grupes:

Iš 29 ištirtų komercinių grupių „Access HCV Ab PLUS“ aptiko anti-HCV Ab augimą kartu su „RIBA
3,0“ papildomuoju tyrimu arba neilgai trukus (keletą dienų) po to.

Iš 45 grupių, kurias ištyrė ekspertai, „Access HCV Ab PLUS“ tyrimo teigiami rezultatai (t. y. teigiami to
paties kraujo) buvo gauti kartu su palyginimui taikytais jautresniais tyrimais. Tik 2 serokonversijos buvo
aptiktos po keleto dienų, kitos 2 serokonversijos, priešingai, „Access HCV Ab PLUS“ kaip teigiamos
buvo nustatytos anksčiau.

Buvo ištirti papildomi 25 HCV švieži teigiami mėginiai (per 1 dieną po kraujo paėmimo) ir visi jie buvo
teigiami.

Specifiškumas

Tyrimo specifiškumas buvo įvertintas:

• kaip 99,83 % (95% CI: 99,7–99,9) ištyrus 5995 neatrinktų kraujo donorų mėginių imtį
• 472 hospitalizuotų pacientų imtį, iš kurių 469 rezultatai buvo neigiami, o 3, kurie ištyrus „Chiron Riba 

HCV 3,0“, buvo neapibrėžti, „Access HCV Ab PLUS“ buvo nustatyti kaip žemo laipsnio teigiami. 
Atlikus 108 mėginių, paimtų iš pacientų, turinčių įvairių su hepatito C virusu nesusijusių (hepatito A arba
B, herpeso, EBV, reumatoidinio faktoriaus ir kt.) patologijų, tyrimą nepaaiškėjo jokio reikšmingo
nespecifinio kryžminio reaktyvumo.

Tikslumas

„Access HCV Ab PLUS“ tikslumas buvo nustatytas ištyrus neigiamus ir teigiamus mėginius.
Atkuriamumas tame pačiame tyrime buvo įvertintas ištyrus 4 mėginius po 30 kartų tuo pačiu ciklu, o
atkuriamumas tarp skirtingų tyrimų – atlikus 4 mėginių trigubą tyrimą, 2 kartus per dieną, 5 dienas.
Rezultatai pateikti lentelėse:
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Atkuriamumas tame pačiame tyrime

C.V. mažiau kaip 5 %. 

Atkuriamumas tarp skirtingų tyrimų

C.V. mažiau kaip 10 %.

„Access“, „UniCel“ ir „DxI“ yra „Beckman Coulter, Inc.“ prekės ženklai.

* „Lumi-Phos“ yra „Lumigen, Inc.“, „Beckman Coulter, Inc.“ pavaldžiosios įmonės, prekės ženklas.

** „ProClin“ yra „Rohm and Haas Company“ ar jos pavaldžiųjų įmonių ar filialų prekės ženklas.

n = 30 NEG 1 NEG 2 POS 1 POS 2

Vidurkis (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

Santykių vidurkis

(Mėginio/Ribinė vertė)

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



Access HCV Ab PLUS A91218C

Page 7

HCV Ab PLUS CALIBRATORS
REF 34335

Paskirtis „Acces HCV Ab PLUS CALIBRATORS“ kalibratoriai skirti naudoti su „Acces HCV Ab PLUS“ tyrimu
anti-HCV antikūnams žmogaus serume ir plazmoje aptikti naudojant „Access“ imuninių tyrimų sistemas
(„Access“, „Access 2“, „UniCel® Dxl®).

Skirta in vitro diagnostikai

Visiems gaminamiems ir komerciškai realizuojamiems reagentams taikoma visapusė kokybės sistema,
pradedant nuo žaliavų gavimo ir baigiant galutiniu gaminio realizavimu.

Visos partijos pateikiamos kokybės kontrolei ir išleidžiamos į rinką tik tuomet, jei atitinka priimtinumo
kriterijus.

Mūsų įmonė saugo su kiekvienos partijos gamyba ir kontrole susijusius įrašus.

Santrauka ir
paaiškinimas

„Acces HCV Ab PLUS CALIBRATORS“ kalibratoriai naudojami „Acces HCV Ab PLUS“ tyrimui
kalibruoti (ribinei vertei nustatyti). Palyginant mėginio šviesos intensyvumą su ribine verte įmanoma
nustatyti, ar mėginyje yra anti-HCV antikūnų.

Informacija
apie produktą

„Access HCV Ab PLUS CALIBRATORS“ kalibratoriai

Kat. Nr. 34335: C0–C1, 1 ml buteliuke

• Paruošta naudoti.
• Laikyti 2–10 °C temperatūroje.
• Prieš naudodami sumaišykite turinį lengvai pavartydami. Venkite putų susidarymo.
• Jei laikoma + 2–10 °C temperatūroje, atidarytame buteliuke esanti medžiaga išlieka stabili iki 

etiketėje nurodytos galiojimo pabaigos datos.
• Medžiaga gali būti nebetinkama, jei kokybės kontrolės ribos yra už ribų
r

C0: Neigiamas (nereaktyvus) žmogaus serumas anti-HCV antikūnams su <
0,1% natrio azido

C1: Teigiamas (reaktyvus) žmogaus serumas anti-HCV antikūnams,
išaktyvintas, su < 0,1% natrio azido

Kalibravimo 
kortelė:

1
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Įspėjimai ir
perspėjimai

• Skirta in vitro diagnostikai.
• Ruošiant reagentą naudota žmogaus kilmės medžiaga buvo ištirta ir nustatyta, kad ji nereaktyvi 

hepatito B paviršiniam antigenui (HBs Ag), žmogaus imunodeficito viruso (ŽIV-1 and ŽIV-2) 
antikūnams ir hepatito C viruso (HCV) antikūnams, išskyrus teigiamąjį kalibratorių C1, kuris yra 
teigiamas anti-HCV antikūnams. Kadangi nėra žinoma tyrimų metodų, kurie visiškai užtikrintų, kad 
nėra infekcinių medžiagų, reagentus ir pacientų mėginius tvarkykite taip, lyg jie galėtų pernešti 
užkrečiamą ligą.

• Natrio azidas gali reaguoti su švino ir vario vandentiekio dalimis, sudarydamas labai sprogius metalų 
azidus. Pašalinę skysčius, išplaukite dideliu kiekiu vandens, kad nesikauptų azidai.12

Procedūra Kalibravimo procedūras vykdykite laikydamiesi atitinkamų sistemų vadovuose ir (arba) pagalbos
sistemoje pateiktų instrukcijų.

Informacija
apie

kalibravimą

„Access HCV Ab PLUS“ kalibratoriai pateikiami dviejų pavidalų: neigiamasis kalibratorius C0
(paruoštas iš žmogaus neigiamojo mišraus serumo) ir išaktyvintas teigiamasis kalibratorius C1 (paruoštas
iš žmogaus serumo, teigiamo anti-HCV antikūnams).

„Access HCV Ab PLUS“ kas 28 dienas būtina nustatyti kalibravimo kreivę (ribinei vertei nustatyti), kad
aktyvioji „kalibracija“ galiotų tik vienai reagentų partijai, aiškiai identifikuojamai pagal jos brūkšninį
kodą. Praėjus 28 dienoms arba į sistema įdėjus kitą reagentų partiją kreivė automatiškai anuliuojama.

„Access HCV Ab PLUS“ tyrimui sukalibruoti reikia po 225 µl (5 lašų)/taurelei („Access“ / „Access 2“)
arba 305 µl (7 lašų)/taurelei („UniCel DxI“) kiekvieno kalibratoriaus (ribinė vertė = RLUs C1 X 0,23);
atliekant užprogramuotą „Acces s HCV Ab PLUS“ kalibraciją C0 ir C1 tyrimai pakartojami po tris
kartus.

„Access“, „UniCel“ ir „DxI“ yra „Beckman Coulter, Inc.“ prekės ženklai.
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HCV Ab PLUS QC
REF 34339

Paskirtis „Access HCV Ab PLUS“ QC skirta „Access HCV Ab PLUS“ tyrimų sistemos veikimui kontroliuoti.

Skirta in vitro diagnostikai

Visiems gaminamiems ir komerciškai realizuojamiems reagentams taikoma visapusė kokybės sistema,
pradedant nuo žaliavų gavimo ir baigiant galutiniu gaminio realizavimu.

Visos partijos pateikiamos kokybės kontrolei ir išleidžiamos į rinką tik tuomet, jei atitinka priimtinumo
kriterijus.

Mūsų įmonė saugo su kiekvienos partijos gamyba ir kontrole susijusius įrašus

Santrauka ir
paaiškinimas

„Access HCV Ab PLUS QC“ skirta „Access HCV Ab PLUS“ tyrimų sistemos, naudojamos anti-HCV
antikūnams aptikti, veikimui kontroliuoti. Kokybės kontrolės medžiagos skirtos aptikti ir galbūt pataisyti
svarbias tyrimų klaidas, atsiradusias dėl tyrimų rinkinių, darbuotojų ir įrangos, yra neatsiejama tinkamos
laboratorijų praktikos dalis.15, 17, 16, 19, 21, 22 Pateikiama viena neigiama ir viena žemo laipsnio teigiama
kontrolė, kad galima būtų kontroliuoti veikimą aktualiausioje tokių tyrimų dinaminio intervalo srityje.

Informacija
apie produktą

„Access HCV Ab PLUS QC“ (kokybės kontrolė)

Kat. Nr. 34339: 2,5 ml buteliuke

• Paruošta naudoti.
• Prieš naudodami sumaišykite turinį lengvai pavartydami. Venkite putų susidarymo.
• Jei laikoma + 2–10 °C temperatūroje, kokybės kontrolė išlieka stabili iki buteliuko etiketėje nurodytos 

galiojimo pabaigos datos.
• Tinkamai tvarkomų ir laikomų atidarytų buteliukų turinys išlieka stabilus 30 dienų

QC 1: Žmogaus serumas su < 0,1% natrio azido Neigiamas (nereaktyvus) anti-HCV
antikūnams

QC 2: Žmogaus serumas su < 0,1% natrio azido Teigiamas (reaktyvus) anti-HCV
antikūnams, išaktyvintas

KK verčių 
kortelė:

1
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Įspėjimai ir
perspėjimai

• Skirta in vitro diagnostikai
• Ruošiant reagentą naudota žmogaus kilmės medžiaga buvo ištirta ir nustatyta, kad ji nereaktyvi 

hepatito B paviršiniam antigenui (HBs Ag), žmogaus imunodeficito viruso (ŽIV-1 and ŽIV-2) 
antikūnams ir hepatito C viruso (HCV) antikūnams, išskyrus QC2 kontroles, kurios yra teigiamos 
anti-HCV. Kadangi nėra žinoma tyrimų metodų, kurie visiškai užtikrintų, kad nėra infekcinių 
medžiagų, reagentus ir pacientų mėginius tvarkykite taip, lyg jie galėtų pernešti užkrečiamą ligą.

• Natrio azidas gali reaguoti su švino ir vario vandentiekio dalimis, sudarydamas labai sprogius metalų 
azidus. Pašalinę skysčius, išplaukite dideliu kiekiu vandens, kad nesikauptų azidai.12

Procedūra „Access HCV Ab PLUS QC“ KK turėtų būti tvarkomos taip pat, kaip ir pacientų mėginiai ir tiriamos
laikantis naudojamo prietaiso rinkinyje pateiktų instrukcijų.

Pastaba: informacijos apie KK konfigūravimą, mėginio tyrimo užsakymą ir kalibravimo duomenų
peržiūrą ieškokite atitinkamų „Access“ imuninių tyrimų sistemų vadovuose ir (arba) pagalbos sistemose.
„Access HCV Ab PLUS QC“ naudoti „Access“ imuninių tyrimų sistemose reikia ne mažiau kaip po 175
µl (4 lašai)/taurelei („Access“ / „Access 2“) arba 255 µl (6 lašai)/taurelei (UniCel DxI) kiekvienos iš 2
kontrolių (vienam tyrimui).

Procedūros
ribotumas

Jei yra kontrolės užsiteršimo mikrobais požymių arba per didelis drumstumas, išmeskite buteliuką.

Numatytosios
vertės

Kiekvienos „Access HCV Ab PLUS“ tyrimų partijos kontrolės duomenys pateikiami pakete esančioje
„KK duomenų kortelėje“. Vartotojų laboratorijų atskirasis vidutinis reaktyvumo lygis turi patekti į
atitinkamą priimtiną intervalą, tačiau kiekviena laboratorija turėtų nustatyti nuosavą vidutinio
reaktyvumo vertę ir priimtinumo intervalus, surinkusi pakankamai duomenų.18

Atsižvelgiant į tai, kad skirtingų gamintojų tyrimų, skirtingų procedūrų, skirtingų partijų ir skirtingų
laboratorijų savitieji reaktyvumo lygiai gali skirtis, kiekviena laboratorija turėtų nustatyti nuosavą
reaktyvumo lygį ir priimtinų verčių intervalą.18,19,20,21 Į priimtiną intervalą galėtų patekti visos vertės iš
± 2 SD intervalo nuo 20 duomenų rinkinių, gautų 20 tyrimų per 30 dienų laikotarpį, vidurkio.22 

„BIO-RAD“ GARANTUOJA, KAD ŠIE PRODUKTAI ATITIKS ETIKETĖSE IR NURODYTOJE
LITERATŪROJE NURODYTAS SAVYBES. „BIO-RAD“ PANEIGIA BET KOKIĄ NUMANOMĄ
PREKINIO PAKLAUSUMO AR TINKAMUMO KOKIAM NORS KITAM TIKSLUI GARANTIJĄ.
„BIO-RAD“ NĖRA ATSAKINGA UŽ JOKIUS PASEKMINIUS NUOSTOLIUS, ATSIRANDANČIUS
DĖL MINĖTOS IŠREIKŠTOS GARANTIJOS.

„Access“, „UniCel“ ir „DxI“ yra „Beckman Coulter, Inc.“ prekės ženklai.
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