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HCV Ab PLUS
REF 34330

Tiltenkt bruk Access HCV Ab PLUS-analysen er en immunoenzymatisk metode for sporing av antistoffer for hepatitt
C-virus i humant serum eller plasma ved hjelp av Access-immunanalysesystemene (Access, Access 2,
UniCel® DxI®).

For bruk ved in vitro-diagnostikk

Alle produserte og kommersielle reagensmidler er underlagt et komplett kvalitetssystem som starter fra
mottak av råmateriale til den endelige markedsføringen av produktet. 

Hvert parti blir underlagt kvalitetskontroll og slippes bare ut på markedet når det etterlever kravene til
godkjenning. 

Resultatene i forbindelse med produksjon og kontroll av hver lot arkiveres i selskapet.

Sammendrag
og forklaring

Hepatitt C-virus (HCV) betraktes som den viktigste årsaken til NANBH (non-A - non-B hepatitis) etter
injeksjoner i tillegg til den som overføres utenom injeksjoner (medikamentavhengige,
hemodialysepasienter, transplantasjonspasienter).1,2,3,4,5,6,7 Femti til seksti prosent av hepatitt C-infiserte
pasienter vil sannsynligvis utvikle kronisk hepatitt og risikere utvikling av cirrhose eller hepatocellulær
karsinom.8,9 

Praksisen med obligatorisk screening av alle bloddonasjoner (for anti-HCV-antistoffer) har redusert
risikoen for overføring av infisert blod betydelig.10,11

Access HCV Ab PLUS-analysen er beregnet på sporing av anti-HCV-antistoffer i humant serum eller
plasma, og bidrar på denne måten til å forhindre kontaminasjon. Den er også nyttig for diagnostisering av
HCV-infeksjon. I begge tilfeller må resultatene tolkes sammen med kliniske data og andre serologiske
markører.

Prinsipper for
fremgangs-

måten

Access HCV Ab PLUS-analysen er en indirekte immunoenzymatisk analyse. Det tas en prøve (serum,
plasma eller kontroll) med paramagnetiske partikler dekket med en peptid som etterligner
immunodominante epitoper av capsidregionen og rekombinante proteiner (NS3 og NS4). Under
inkubasjonen fanges både IgG og IgM i prøven opp av den solide fasen. Etter inkubasjonen samles den
solide fasen av et magnetisk felt, og ubundet materiale fjernes med en serie med vaskinger. I det andre
trinnet legges forbindelsen (anti-humant IgG geit-antistoff, merket med alkalisk fosfatase) til i
reaksjonskaret. Etter inkubasjonen fjerner en ny serie med vaskinger overflødig forbindelse. Et
kjemiluminescens-substrat, Lumi-Phos 530*, legges til, og fotonene som genereres av enzymreaksjonen,
måles med et luminometer. Signalintensiteten er proporsjonal med mengden av enzymforbindelse som er
til stede, og derfor med konsentrasjonen av anti-HCV-antistoff i testprøven. Ved å sammenligne
cut-off-verdien, som fastslås av analysekalibreringen, med signalet i prøven, kan det fastslås om det
finnes anti-HCV-antistoff eller ikke.
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Produkt-
informasjon

Access HCV Ab PLUS Reagent Pack
Kat. nr. 34330: 100 bestemmelser, 2 pakker, 50 tester/pakke
• Leveres klar til bruk.
• Oppbevares stående og i kjøleskap ved 2 til 10 °C før bruk på instrumentet.
• Under slike forhold er en reagenspakke stabil til utløpsdatoen som oppgis på etiketten.
• Ved den første lastingen av reagenspakken blandes innholdet forsiktig ved å snu pakningen flere 

ganger til partiklene er helt oppløst. 
• Etter første gangs bruk, må den oppbevares i instrumentet eller oppbevares i kjøleskap (stående) og 

brukes innen 28 dager. 
• Tegn på mulig forringelse er ødelagt elastomerlag pakningen eller at kontrollverdiene er utenfor 

godkjent område.

Advarsler og
forholdsregler

• Ved første lasting av karusellen, må pakken ristes til partiklene er helt oppløst.
• For bruk ved in vitro-diagnostikk.
• Natriumazid kan reagere med bly og kobber og danne svært eksplosive metall-azider. Dersom 

reagenset skal kastes må det skylles med store mengder vann for å forhindre at det bygges opp azid.12

• ProClin 300** kan føre til irritasjoner på huden. Unngå å søle eller skvette dette reagensmiddelet på 
hud eller klær. Hvis du får reagensmiddelet på huden, må du skylle grundig med vann.

Innsamling og
klargjøring av

prøver

1. Serum eller plasma (heparin, EDTA eller citrat) er anbefalte prøver.
2. Følg disse retningslinjene ved håndtering og behandling av blodprøver:13, 14

• Ta de vanlige, nødvendige forholdsreglene for å unngå venepunktur når blodprøve tas.
• La prøvene få tid til å koagulere tilstrekkelig før sentrifugering, minst 1 time.
• La alltid rørene være korket.
• Sentrifuger prøvene i minst 15 minutter ved 1500 g.

3. Følg disse retningslinjene for oppbevaring av blodprøver:13, 14

• Prøven må ikke oppbevares i romtemperatur i mer enn 8 timer.
• Hvis analysen ikke fullføres i løpet av 8 timer, oppbevares den ved +2-10 °C.
• Hvis analysen ikke fullføres i løpet av 48 timer, eller hvis prøvene skal sendes bort, må den fryses 

ned ved -20 °C.13

• Prøvene må bare tines opp én gang, rask opptining ved oppvarming i vannbad ved 40 °C i noen få 
minutter.

• Etter opptiningen sentrifugeres prøven i 15 minutter ved 3000 g og overføres til en analyserør for å 
fjerne eventuelle suspenderte fibrinpartikler eller sammenklumpninger som kan gi feilaktige, 
positive resultater.

4. Prøver som inneholder opptil 200 mg/L bilirubin, opptil 90 g/L albumin, lipemiske prøver som 
inneholder ekvivalenten til 36 g/L triolein (triglyserid) og hemolyserte prøver som inneholder opptil 
5g/L hemoglobin påvirker ikke resultatene.

Materiale som
følger med

R1 Access HCV Ab PLUS Reagent Pack

R1a: Paramagnetiske partikler dekket med rekombinante proteiner (NS3/NS4) og
peptid (Capside) suspendert i TRIS-buffer, med < 0,1 % natriumazid.

R1b: Pøveuttynningsmiddel med < 0,1 % natriumazid.

R1c: Forbindelsesuttynningsmiddel, med overflateaktivt stoff, < 0,1 % natriumazid.

R1d: Forbindelse med geit anti-human IgG alkalisk fosfatase i TRIS-buffer, med
overflateaktivt stoff, < 0,1 % natriumazid og < 0,1 % ProClin 300**
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Nødvendig
materiale som

ikke følger med

1. Access HCV Ab PLUS Calibrators for kalibrering: Negativt serum og positivt serum for 
anti-HCV-antistoff
Kat. nr. 34335

2. Kvalitetskontrollmateriale: Access HCV Ab PLUS QC
Kat. nr. 34339 - eller andre kontrollsera i handelen

3. Access Substrate
Kat. nr. 81906

4. Access, Access 2 :
Vaskebuffer: Access Wash Buffer II, kat. nr. A16792

5. UniCel DxI:
Vaskebuffer: UniCel DxI Wash Buffer II, kat. nr. A16793

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

Kommentarer
til fremgangs-

måter

1. Se de tilhørende systemmanualene og/eller hjelpesystemet hvis du vil ha en beskrivelse av 
installering, oppstart, prinsipper for bruk, systemytelsesegenskaper, instruksjoner for bruk, 
kalibreringsprosedyrer, bruksbegrensninger og forholdsregler, farer, vedlikehold og feilsøking.

2. Tjuefem (25) μL med prøve brukes for hver test (i tillegg til dødvolum).
3. Analysen inkuberer ved 37 °C og tar 55 minutter.

Fremgangs-
måte

Se de aktuelle systemmanualene og/eller hjelpesystemet hvis du vil ha informasjon om administrering av
prøver, konfigurering av tester, anmodning om tester og vurdering av resultater.

Kalibrerings-
informasjon

En aktiv kalibreringskurve er nødvendig for alle tester. Kalibreringsdata for å bestemme Cut-Off er
gyldige i 28 dager. Derfor krever Access HCV Ab PLUS-analysen kalibrering hver 28. dag ved hjelp av
C0 og C1 fra Access HCV Ab PLUS-kalibreringssettet. Se de aktuelle systemmanualene og/eller
hjelpesystemet hvis du vil ha informasjon om kalibrering, konfigurering av kalibratorer, anmodninger om
kalibratortest og vurdering av kalibreringsdata.

Kvalitets-
kontroll

Kvalitetskontroll anbefales minst hver 24. time og ved oppstart av systemet før kjøring av pasientprøver.
Bruk det foreslåtte produktet Access HCV Ab PLUS QC, eller ta med kontrollsera med annen
opprinnelse. Følg produsentens instruksjoner for rekonstituering og oppbevaring. Alle laboratorier bør
etablere en gjennomsnittsverdi og et akseptabelt område for å etterleve testens analytiske ytelse.
Kontrollseraresultater som ikke faller inn under det akseptable området, kan indikere ugyldige
testresultater. I så fall må alle testresultater som er generert siden forrige akseptable
kvalitetskontrolltestpoeng for denne analytten, undersøkes.

For optimale resultater må analysekalibreringen og pasientprøvetestingen gjennomføres under like
temperaturforhold. Hvis temperaturen i laboratoriet varierer mer enn ± 5 °C i forhold til temperaturen ved
kalibreringen, må kvalitetskontrollresultatene vurderes, og det må om nødvendig foretas en
omkalibrering.
Se de aktuelle systemmanualene og/eller hjelpesystemet for informasjon om vurdering av
kontrollseraresultater.

Resultater Pasienttestresultater beregnes automatisk av systemprogramvaren ved hjelp av cut-off-verdien
[cut-off-verdi=gjennomsnitt av positive kalibratorer (RLU) x 0,23] som bestemmes av aktiv kalibrering.
Resultatene (Signal/Cut-Off= S/CO) rapporteres som reaktive eller ikke-reaktive som en funksjon av
deres forhold til cut-off (signal som er henholdsvis større enn eller signal som er likt med eller mindre
enn cut-off-verdien). Resultater som er ~10 % lavere enn cut-off-verdien bør imidlertid analyseres
grundig og testes på nytt i duplikat. Denne anbefalte gråsonen (fra 0,9 til mindre enn 1,0) bør oppbevares
av brukeren i systemprogramvaren (se de aktuelle systemmanualene og/eller hjelpesystemet for
fullstendige instruksjoner om gråsonen for en kvalitativ analyse). På denne måten vil et iøynefallende
funn bli rapportert automatisk, noe som gir rask identifikasjon av et resultat i gråsonen.
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Pasienttestresultater kan vurderes ved hjelp av skjermen for prøveresultater (Sample Results). Se de
aktuelle systemmanualene og/eller hjelpesystemet for fullstendige instruksjoner om vurdering av
resultater.

Alle prøver med forholdstall (S/CO) lavere enn 0,9 betraktes som ikke-reaktive med Access HCV Ab
PLUS-testen. Prøver med forholdstall (S/CO) som er likt med eller større enn 1, betraktes som reaktive
med Access HCV Ab PLUS-testen, og slike prøver bør testes på nytt i duplikat før endelig interpretasjon.

Alle prøver som først er reaktive eller med resultater i gråsonen, bør testes på nytt i duplikat ved hjelp av
Access HCV Ab PLUS:

• Hvis resultatene av duplikatene er < 1,0 S/CO, må prøven betraktes som ikke-reaktiv (negativ) for 
HCV Ab PLUS-analysen.

• Hvis ett av de 2 resultatene er  1,0 S/CO, er det første resultatet ikke gjentakbart, og prøven betraktes 
som reaktiv for Access HCV Ab PLUS-testen. 

Vi anbefaler imidlertid at alle gjentakbare, reaktive prøver testes på nytt ved hjelp av en annen
EIA-analyse og en konfirmativ metode for å sikre at den er positiv.

Begrensninger
for

fremgangsmåte

Access HCV Ab PLUS-analysen er bare beregnet på sporing av anti-HCV-antistoff i humant serum eller
plasma. Et positivt resultat med Access HCV Ab PLUS-analysen må vurderes sammen med kliniske data
og bekreftes av andre diagnostiske tester inkludert en konformativ metode (immunoblot) før det
rapporteres som positivt for infeksjon. 

På grunn av de mangeartede immunologiske reaksjonene hos pasienter som er infisert med hepatitt
C-viruset (særlig under serokonversjoner), kan man finne enkelte sporingsforskjeller mellom tester
avhengig av hva slags antigenproteiner som brukes. Et negativt resultat med en screeningtest utelukker
ikke muligheten for eksposisjon eller infeksjon med hepatitt C-virus.

Alle ELISA-teknikker kan gi feilaktige, positive reaksjoner. Det anbefales å kontrollere reaksjonens
spesifisitet for alle prøver som finnes å være gjentagbare positive ved hjelp av en passende metode for å
bevise at det finnes anti-HCV-antistoff.

Spesifikke
ytelsesegens-

kaper

Sensitivitet
Sensitiviteten for Access HCV Ab PLUS ble evaluert ved å teste 511 veldokumenterte positive prøver,
inkludert: 

101 PCR-positive sera innhentet fra oppfølging av kroniske HCV-pasienter, 145 positive prøver fra
HCV-infiserte pasienter, 77 HCV RNA PCR-positiv plasma fra BBI, 122 genotypede HCV-positive
prøver. 

SFTS 97-forbindelse med 36 positive prøver fra 26 genotypede og HCV RNA PCR-positive prøver; 10
positive (PCR-negative) prøver med minst 2 HCV Ab-reaktiviteter. 

Det ble også tatt med de 30 positive prøvene i de prospektive spesifitetsstudiene. 

Alle disse prøvene er representative for de forskjellige serotypeprofilene (isolert reaktivitet, 2 eller 3
reaktiviteter) og av de mest utbredte HCV-genotypene 1 til 4, i tillegg til noen uvanlige 4c-/d- og
5-genotyper.

Alle disse prøvene ble funnet å være positive med Access HCV Ab PLUS.

Interpretasjon av resultater i HCV Ab PLUS-analysen

Resultatforhold: Signal/Cut-Off Interpretasjon Tilleggstester

S/CO < 0,9 Ikke-reaktiv
S/CO  1 Reaktiv Testes på nytt i duplikat

S/CO:  0,9 - 1,0 Gråsone Testes på nytt i duplikat
Test på nytt: S/CO < 1 Ikke-reaktiv

Test på nytt: hvis ett av de 2 resultatene er  1 Reaktiv Konfirmativ metode
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Det ble ikke påvist noen synlig forskjell i sporingen av de forskjellige testede HCV-genotypede.

Sensitiviteten til Access HCV Ab PLUS ble evaluert ved testing av 74 serokonversjonspaneler.

Blant de 29 kommersielle panelene som ble testet, fant Access HCV Ab PLUS økende anti-HCV-Ab så
snart RIBA 3.0-komplementærtest ble kjørt eller med svært kort forsinkelse (noen få dager).

Blant de 45 panelene som ble testet av ekspertene var Access HCV Ab PLUS-testen positiv på samme tid
(dvs. positiv med samme bleed) enn de mer sensitive testene som ble brukt for sammenligning. Bare 2
serokonversjoner ble sporet noen få dager senere, og omvendt ble 2 serokonversjoner tidligere positive
med Access HCV Ab PLUS.

25 komplementære, ferske HCV-positive prøver (innen 1 dag etter innhenting av blodprøve) ble testet, og
alle funnet positive.

Spesifisitet
Testens spesifisitet er evaluert:

• som 99,83 % (95 % CI: 99,7-99,9) på prøver fra en populasjon på 5995 ikke-valgte bloddonorer
• av en populasjon på 472 pasienter i sykehus ble 469 funnet å være negative, og 3, som ikke ble 

bestemt med Chiron Riba HCV 3.0, ble funnet lavt positive med Access HCV Ab PLUS. 
Analysen av 108 prøver fra pasienter som viste forskjellige patalogier som ikke var knyttet til hepatitt
C-virus (hepatittA eller B, herpes, EBV, revmatoid faktor...) viste ingen signifikant, ikke-spesifikk
kryssreaktivitet.

Presisjon
Presisjonen til Access HCV Ab PLUS ble fastslått ut fra analysen av analysen av negative og positive
prøver. Intraanalyse-reproduserbarheten er evaluert ved testing av 4 prøver 30 ganger i samme kjøring,
interanalyse-reproduserbarheten er evaluert ved testing av 4 prøver in triplo, 2 ganger om dagen i 5 dager.
Resultatene vises i følgende tabeller:

Intraanalyse-reproduserbarhet

C.V. er mindre enn 5 %.

Interanalyse-reproduserbarhet

C.V. er mindre enn 10 %.

Access, UniCel og DxI er varemerker for Beckman Coulter, Inc.

* Lumi-Phos er et varemerke for Lumigen, en filial av Beckman Coulter, Inc. 

** ProClin er et varemerke for Rohm og Haas Company eller datterselskaper eller filialer..

n = 30 NEG 1 NEG 2 POS 1 POS 2

Gjennomsnitt (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

Gjennomsnitt av 
forhold (prøve/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

Tiltenkt bruk Access HCV Ab PLUS Calibrators er tiltenkt å brukes med Access HCV Ab PLUS-analysen for sporing
av antistoffer for anti-HCV i humant serum eller plasma ved hjelp av Access-immunanalysesystemene
(Access, Access 2, UniCel® DxI®).

For bruk ved in vitro-diagnostikk

Alle produserte og kommersielle reagensmidler er underlagt et komplett kvalitetssystem som starter fra
mottak av råmateriale til den endelige markedsføringen av produktet. 

Hvert parti blir underlagt kvalitetskontroll og slippes bare ut på markedet når det etterlever kravene til
godkjenning. 

Resultatene i forbindelse med produksjon og kontroll av hver lot arkiveres i selskapet.

Sammendrag
og forklaring

Access HCV Ab PLUS Calibrators brukes for å etablere kalibrering (bestemme cut-off-verdi) for Access
HCV Ab PLUS-analysen. Ved å sammenligne lysintensiteten som genereres av en prøve med
cut-off-verdien, er det mulig å bestemme om det er anti-HCV-antistoffer til stede i en prøve eller ikke.

Produkt-
informasjon

Access HCV Ab PLUS Calibrators
Kat. nr. 34335: C0-C1, 1 mL/vial
• Leveres klar til bruk. 
• Oppbevares ved 2-10 °C. 
• Bland innholdet ved å snu forsiktig opp ned før bruk. Unngå at det dannes skum. 
• Innholdet i en åpnet ampulle vil holde seg stabilt til utløpsdatoen som er oppgitt på ampulletikettene 

hvis den oppbevares ved +2 til +10 °C. 
• Kvalitetskontrollverdier som er utenfor området, er et tegn på mulig forringelse.
r

C0: Negativt (ikke-reaktivt) humant serum for anti-HCV-antistoff, med < 0,1
% natriumazid

C1: Positivt (reaktivt) humant serum for anti-HCV-antistoff, inaktivert, med
< 0,1 % natriumazid

Kalibrerings-
kort:

1
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Advarsler og
forholdsregler

• For bruk ved in vitro-diagnostikk.
• Humant kildemateriale som brukes ved forberedelse av reagensmiddelet er testet og funnet å være 

ikke-reaktivt for hepatitt B-overflate-antigen (HBs Ag), antistoffer for humant immunsviktvirus 
(HIV-1 og HIV-2) og antistoffer for hepatitt C-virus (HCV), eksklusiv den positive kalibratoren C1, 
som er positiv for anti-HCV-antistoff. Siden ingen kjent testmetode kan tilby fullstendig sikkerhet for 
at infeksiøse stoffer ikke er til stede, må reagens og pasientprøver behandles som om de kan overføre 
infeksjonssykdommer.

• Natriumazid kan reagere med bly og kobber og danne svært eksplosive metall-azider. Dersom 
produktet må kastes, må det skylles med store mengder vann for å forhindre at det bygges opp azid.12

Fremgangs-
måte

Av hensyn til kalibreringen, må du følge instruksjonene i de tilhørende systemmanualene og/eller i
hjelpesystemet.

Kalibrerings-
informasjon

Access HCV Ab PLUS Calibrators leveres i to former: Negativ kalibrator C0 (forberedes fra humant
negativt serum), og positiv kalibrator C1 (forberedes fra humant serum positivt for anti-HCV-antistoff,
inaktivert.

Access HCV Ab PLUS-analysen krever en kalibreringskurve (bestemmelse av cut-off-verdi) hver 28.
dag for å ha en aktiv "kalibrering" for bare én lot med reagensmidler som er identifisert ved hjelp av
strekkoden. Etter de 28 dagene, eller hvis en annen lot med reagensmidler lastes i systemet, blir kurven
automatisk gjort ugyldig. 

En kalibrering av Access HCV Ab PLUS-analysen krever minst 225 μL (5 dråper)/kopp (Access / Access
2) eller 305 μL (7 dråper)/kopp (UniCel DxI) for hver kalibrator (cut-off-verdie = RLUs C1 X 0,23); den
programmerte kalibreringen for Access HCV Ab PLUS vil teste C0 og C1 i triplikater.

Access, UniCel og DxI er varemerker for Beckman Coulter, Inc
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HCV Ab PLUS QC
REF 34339

Tiltenkt bruk Access HCV Ab PLUS QC er beregnet på overvåkning av systemytelsen til Access HCV Ab
PLUS-analysen.

For bruk ved in vitro-diagnostikk

Alle produserte og kommersielle reagensmidler er underlagt et komplett kvalitetssystem som starter fra
mottak av råmateriale til den endelige markedsføringen av produktet. 

Hvert parti blir underlagt kvalitetskontroll og slippes bare ut på markedet når det etterlever kravene til
godkjenning. 

Resultatene i forbindelse med produksjon og kontroll av hver lot arkiveres i selskapet.

Sammendrag
og forklaring

Access HCV Ab PLUS QC-kontrollen er beregnet på overvåkning av systemytelsen til Access HCV Ab
PLUS-analysen for sporing av anti-HCV-antistoffer. Bruk av kvalitetskontrollmateriale indiseres for å
oppdage og muligvis kritiske testfeil som skyldes testsettene, personell og instrumentering og er en
integrert del av god laboratoriepraksis.15, 17, 16, 19, 21, 22 Det er ett negativt og ett lavt positivt kontrollnivå
for å tillate ytelsesovervåkning på det mest relevante området for det dynamiske utvalget for slike
analyser.

Produkt-
informasjon

Access HCV Ab PLUS QC
Kat. nr. 34339: 2,5 mL/ampulle
• Leveres klar til bruk. 
• Bland innholdet ved å snu forsiktig opp ned før bruk. Unngå at det dannes skum. 
• QC er stabil til utløpsdatoen som oppgis på etikettene på ampullen ved oppbevaring ved +2 til +10 °C. 
• Innholdet i åpnede ampuller holder seg stabilt i 30 dager hvis det behandles og oppbevares riktig.

QC 1: Humant serum med < 0,1 % natriumazid. Negativ (ikke-reaktiv) for
anti-HCV-antistoffer

QC 2: Humant serum med < 0,1 % natriumazid. Positiv (reaktiv) for
anti-HCV-antistoffer, inaktivert.

QC-
verdikort:

1
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Advarsler og
forholdsregler

• For bruk ved in vitro-diagnostikk.
• Humant kildemateriale som brukes ved forberedelse av reagensmiddelet er testet og funnet å være 

ikke-reaktivt for hepatitt B-overflate-antigen (HBs Ag), antistoffer for humant immunsviktvirus 
(HIV-1 og HIV-2) og antistoffer for hepatitt C-virus (HCV), unntatt QC2-kontrollene, som er positiv 
for anti-HCV. Siden ingen kjent testmetode kan tilby fullstendig sikkerhet for at infeksiøse stoffer 
ikke er til stede, må reagens og pasientprøver behandles som om de kan overføre 
infeksjonssykdommer.

• Natriumazid kan reagere med bly og kobber og danne svært eksplosive metall-azider. Dersom 
produktet skal kastes, må det skylles med store mengder vann for å forhindre at det bygges opp azid.12

Fremgangs-
måte

Access HCV Ab PLUS QC-kontrollene må behandles på samme måte som pasientprøver og kjøres i
samsvar med instruksjonene i settet som følger med instrumentet som testes. 
Merk: For Access Immunoassay Systems kan du se de aktuelle systemmanualene og/eller hjelpesystemet
for informasjon om konfiguring av kvalitetskontrollprøvetest og vurdering av kontrolldata. For å
prosessere Access HCV Ab PLUS QC-kontroll på Access-immunanalysesystemene kreves det minst 175
μL (4 dråper)/kopp (Access/Access 2) eller 255 μL (6 dråper)/kopp (UniCel DxI) for hver av de 2
kontrollene (enkeltbestemmelse). 

Begrensninger
for

fremgangsmåte

Hvis det er bevis på mikrobiologisk kontaminasjon eller for høy turbiditet i en kontroll, kasseres
ampullen.

Forventede
verdier

Kontrolldata for Access HCV Ab PLUS-analysen oppgis for hver lot ved hjelp av "QC Data Card" i
pakken. De enkeltstående, gjennomsnittlige reaktivitetsnivåene for brukerlaboratoriene bør falle inn
under et korresponderende akseptabelt område, men hvert laboratorium bør tilordne sin egen
gjennomsnittlige reaktivitet og akseptable områder etter at det er samlet inn nok data.18

Siden de bestemte nivåene for reaktivitet kan variere i forskjellige produsenters analyser, forskjellige
prosedyrer, forskjellige lotnumre og forskjellige laboratorier, bør hvert laboratorium bestemme det
spesifikke nivået for reaktivitet og etablere sine egne akseptable verdier.18,19,20,21 Det akseptable
området kan omfatte alle verdier innenfor ±2 SD av gjennomsnittet for 20 datapoeng av 20
determinasjoner i en periode på 30 dager.22 

BIO-RAD GARANTERER AT DISSE PRODUKTENE FUNGERER SOM BESKREVET I
MERKINGEN OG DOKUMENTASJONEN SOM FØLGER MED. BIO-RAD FRASKRIVER SEG
ALLE UNDERFORSTÅTTE GARANTIER NÅR DET GJELDER SALGBARHET OG EGNETHET
FOR ANDRE FORMÅL. IKKE UNDER NOEN OMSTENDIGHET SKAL BIO-RAD HOLDES
ANSVARLIG FOR EVENTUELLE INDIREKTE SKADER SOM OPPSTÅR UT AV TIDLIGERE
NEVNTE UTTRYKTE GARANTI.

Access, UniCel og DxI er varemerker for Beckman Coulter, Inc
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