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HCV Ab PLUS
NR KAT. 34330

Zastosowanie Access HCV Ab PLUS jest chemiluminescencyjnym testem immunoenzymatycznym do wykrywania
przeciwciał anty-HCV w ludzkiej surowicy lub osoczu przy zastosowaniu Immunoenzymatycznych
Systemów Access (Access, Access 2, UniCel® DxI®).

Do diagnostyki in vitro

Wszystkie produkty wytwarzane i wprowadzane do obrotu przez Bio-Rad podlegają naszemu systemowi
jakości poczynając od momentu otrzymania surowców aż do chwili wprowadzenia do obrotu
ostatecznego produktu komercyjnego. 

Każda seria odczynników jest poddana kontroli jakości i jest dopuszczona do sprzedaży po spełnieniu
określonych kryteriów jakości. 

Dane dotyczące procesu produkcji oraz kontroli jakości każdej serii produkcyjnej są archiwizowane u
producenta.

Znaczenie
kliniczne

Wirus zapalenia wątroby typu C (HCV) jest uważany za główną przyczynę potransfuzyjnego zapalenia
wątroby nie-A, nie-B (NANBH), jednakże przenosi się także drogą nie transfuzyjną (narkomani,
dializowani, pacjenci po przeszczepach).1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 50-60% pacjentów z zapaleniem wątroby typu C
przechodzi w postać przewlekłą z ryzykiem rozwinięcia marskości lub nowotworu wątroby.8, 9 

Ustanowienie przymusowego badania przesiewowego wszystkich dawców krwi (w kierunku przeciwciał
anty-HCV) znacznie ograniczyło ryzyko przeniesienia infekcji przez zakażoną krew.10, 11

Test Access HCV Ab PLUS jest przeznaczony do wykrywania przeciwciał anty-HCV w ludzkiej
surowicy lub osoczu i przyczynia się do zapobiegania zakażeniom drogą parenteralną. Jest również
użyteczny do diagnozowania zakażeń HCV. W obu przypadkach, wyniki powinny być interpretowane w
powiązaniu z danymi klinicznymi i innymi serologicznymi wyznacznikami.

Zasada testu Access HCV Ab PLUS jest pośrednim testem immunoenzymatycznym. Próbka (surowica, osocze lub
kontrole) jest dodawana do naczynia reakcyjnego (RV) z cząstkami paramagnetycznymi opłaszczonymi
peptydami naśladującymi immunodominanty epitopów regionu kapsydowego oraz rekombinantami
białek (NS3 i NS4). Podczas inkubacji przeciwciała IgG i IgM obecne w próbce są wiązane na fazie
stałej. Po inkubacji, faza stała jest zatrzymywana w polu magnetycznym a nie związany materiał
usuwany w serii płukań. Następnie do naczynia reakcyjnego dodawany jest koniugat (kozie anty-ludzkie
przeciwciała IgG, oznaczone fosfatazą zasadową). Inkubacja i następna seria płukań eliminuje nadmiar
koniugatu. W kolejnym etapie, dodajemy substrat chemiluminescencyjny Lumi-Phos 530* i fotony
generowane w wyniku reakcji enzymatycznych są mierzone przy pomocy luminometru. Intensywność
emitowanego sygnału jest proporcjonalna do związanego koniugatu i do miana przeciwciał anty-HCV
obecnych w badanej próbce. Przez porównanie wartości cut-off ustalonej dla kalibratorów z sygnałem
próbki określa się brak lub występowanie przeciwciał anty-HCV.
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Informacje o
produkcie

Zestaw Access HCV Ab PLUS Reagent Pack
Nr kat. 34330: 100 oznaczeń, 2 pakiety odczynników po 50 oznaczeń.
• Odczynniki są gotowe do użycia.
• Przed użyciem przechowywać pionowo i schłodzić w temperaturze +2-10°C.
• W tych warunkach pakiet odczynników jest trwały do daty ważności przedstawionej na etykiecie.
• Przed pierwszym wstawieniem pakietu do karuzeli, należy nim wstrząsnąć, delikatnie odwracając 

kilka razy, aby całkowicie zawiesić cząstki. 
• Po pierwszym użyciu odczynniki należy pozostawić w aparacie lub schłodzić (w pozycji pionowej) i 

zużyć w czasie 28 dni. 
• Oznaką możliwego uszkodzenia odczynników jest pęknięcie plastikowego opakowania pakietu lub 

uzyskanie dla kontroli wartości poza zakresem odczytu.

Zalecenia dla
użytkownika

• Przed załadowaniem do karuzeli wstrząśnij pakietem tak by zawiesić cząstki.
• Odczynniki służą wyłącznie do diagnostyki in vitro.
• Azydek sodu może reagować z miedzią i ołowiem, tworząc wysoce wybuchowe azydki metali. Aby 

zapobiec akumulacji azydku w zlewie i rurach, po wylaniu odczynników należy spłukać zlew dużą 
ilością wody.12

• ProClin 300** jest potencjalnym czynnikiem uczulającym. Unikać rozlewania lub wylania 
odczynnika na skórę lub odzież. W przypadku kontaktu z odczynnikiem, spłukać obficie bieżącą 
wodą.

Próbki 1. Zalecanym do testu rodzajem próbki jest surowica lub osocze (pobrane na: heparynę, EDTA, 
cytrynian).

2. Pobieranie, obróbka i przechowywanie próbek krwi:13, 14

• Próbki krwi należy pobrać zgodnie z rutynową procedurą z wkłucia dożylnego.
• Aby uzyskać surowicę, przed odwirowaniem pozostawić próbkę na min. 1 godzinę do powstania 

skrzepu.
• Przez cały czas próbówki powinny być zamknięte.
• Odwirować próbki przez 15 min. przy min. 1500 g.

3. Zachować następujące standardy przy przechowywaniu próbek krwi.13, 14

• Próbki należy przechowywać w temperaturze pokojowej, nie dłużej niż 8 godzin.
• Jeśli test nie będzie wykonany w ciągu 8 godzin próbki można przechować w temperaturze 

+2-10°C.
• Jeśli test nie będzie wykonany w ciągu 48 godzin, lub próbki będą transportowane, należy je 

zamrozić w temperaturze -20°C.13

• Rozmrażać próbki tylko raz, szybko przez ogrzanie kilka minut w łaźni wodnej o temperaturze 
40°C

• Po rozmrożeniu próbki należy odwirować ponownie przy 3000 g przez 15 minut i przenieść do 
kubka, w celu usunięcia zawieszonych cząstek i agregatów fibryny, mogących spowodować 
fałszywie dodatnie wyniki.

4. Na oznaczenie nie wywiera wpływu obecność do 200 mg/l bilirubiny, 90 g/l albuminy, poziom lipemii 
odpowiadający 36 g/l trioleiny (trójgliceryd), ani hemoliza wynosząca do 5 g/l hemoglobiny.

R1a: Cząstki paramagnetyczne opłaszczone rekombinowanymi białkami (NS3/NS4)
i peptydami kapsydowymi, zawieszone w buforze TRIS z < 0,1% azydkiem
sodu

R1b: Rozcieńczalnik próbek < 0,1% azydkiem sodu.

R1c: Rozcieńczalnik koniugatu z surfaktantem < 0,1% azydkiem sodu

R1d: Kozie anty-ludzkie IgG z fosfatazą alkaliczną w buforze TRIS z surfaktantem i
< 0,1% azydkiem sodu oraz < 0,1% ProClin 300**
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Materiał
dostarczony

R1 Pakiet odczynników Access HCV Ab PLUS.

Inne niezbędne
materiały

1. Kalibratory: Access HCV Ab PLUS Calibrators zawiera jedną surowicę ujemną i jedną surowicę 
dodatnią pod względem przeciwciał anty-HCV
nr kat. 34335

2. Kontrola jakości: Access HCV Ab PLUS QC
nr kat. 34339 - lub inna komercyjnie dostępna surowica kontrolna

3. Access Substrate 
nr kat. 81906

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

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

6. Systemy:
Access, Access2, UniCel DxI.

Uwagi do
procedury

1. Należy zapoznać się z właściwą instrukcją obsługi aparatu i/lub systemem Help, które zawierają 
informacje dotyczące instalacji, rozpoczynania pracy, zasady działania, charakterystyki uzyskiwanych 
wyników, obsługi aparatury, procedur kalibracji, ograniczeń i środków ostrożności związanych z 
działaniem systemu, zagrożeń, konserwacji oraz rozwiązywania problemów w trakcie użytkowania.

2. Na każde oznaczenie potrzeba 25 μl próbki (bez uwzględnienia martwej objętości).
3. Oznaczenie przebiega w 37°C i trwa 55 minut.

Procedura Należy zapoznać się z instrukcją obsługi używanego systemu i/lub systemem Help w celu uzyskania
informacji na temat postępowania z próbkami, testów konfiguracyjnych, testów konfiguracji oznaczenia,
egzekucji i przeglądu wyników oznaczenia.

Szczegóły
kalibracji

Wszystkie testy wymagają „aktywnej” krzywej kalibracyjnej. Dane kalibracyjne do oznaczenia wartości
cut-off są ważne przez 28 dni. Konsekwentnie, dla testu Access HCV Ab PLUS wymagana jest
kalibracja, wykonywana co 28 dni, przy pomocy C0 i C1 z zestawu kalibratorów Access HCV Ab PLUS
Calibrators. Instrukcja obsługi i/lub system Help aparatu zawiera informacje teoretyczne na temat
kalibracji, konfiguracji kalibratorów, wprowadzania testu kalibracji i przeglądu danych kalibracyjnych.

Kontrola
jakości

Zaleca się wykonywanie kontroli jakości co najmniej co 24 godziny oraz przed każdą próbką po
ponownym włączeniu aparatu. W tym celu należy użyć kontroli Access HCV Ab PLUS QC lub innych
surowic wzorcowych. Surowice wzorcowe należy rekonstytuować i przechowywać zgodnie z
zaleceniami producenta. Każde laboratorium powinno wyznaczyć średnią oraz zakres wartości
akceptowanych by monitorować oznaczenia zgodnie z jego charakterystyką analityczną. Surowice
wzorcowe, które dają wyniki nie mieszczące w akceptowanym zakresie wartości, mogą wskazywać
uzyskiwanie nieprawidłowych wyników. W takim przypadku należy sprawdzić wszystkie wyniki
uzyskane od czasu ostatniej akceptowanej wartości dla surowicy wzorcowej dla danego parametru.

W celu uzyskania optymalnych wyników badań, kalibracja próbkowa i opracowywanie próbki pacjenta
powinny być prowadzone w zbliżonych warunkach temperaturowych.  Jeżeli temperatura otoczenia w
laboratorium waha się o więcej niż ± 5°C, w porównaniu z temperaturą kalibracji, proszę sprawdzić
kontrolę jakości wyników badań i, jeżli to koniecznie, ponownie przeprowadzić kalibrację.
Kompletne informacje na temat wyników dla surowic wzorcowych znajdują się w instrukcji obsługi i/lub
systemie Help aparatu.
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Wyniki Wyniki testu pacjenta są automatycznie obliczane przez program przy pomocy wartości cut-off [cut off =
średnia kalibratorów dodatnich (RLU) x 0,23] oznaczonej w procesie aktywnej kalibracji. Wynik
(sygnał/wartość cut-off = S/CO) zostaje wydany jako: „próbka reaktywna” lub „próbka nie reaktywna” w
porównaniu z wartością cut-off (czyli sygnał wyższy lub równy albo niższy od wartości „cut-off”).
Niemniej jednak próbki, których wynik mieści się w zakresie 10% poniżej wartości cut-off, należy
interpretować ostrożnie i zaleca się powtórne oznaczenie takich próbek w duplikacie przed ostateczną
interpretacją. Próbki takie lokują się w tzw. szarej strefie (od 0,9 do mniej niż 1,0), którą użytkownik
powinien zaprogramować w systemie (patrz instrukcja obsługi i/lub system Help, aby uzyskać
informacje na temat szarej strefy w testach jakościowych). Wyniki mieszczące się w szarej strefie są
wtedy automatycznie zaznaczane, dzięki czemu możliwa jest ich szybka identyfikacja. Wyniki próbek
pacjenta są wyświetlane na ekranie „Sample Results”. Należy zapoznać się z instrukcją obsługi i/lub
systemem Help w kwestii przeglądu wyników oznaczenia.

Dowolna próbka o współczynniku (S/CO) niższym niż 0,9 jest uznawana za nie reaktywną w teście
Access HCV Ab PLUS. Próbki o współczynniku (S/CO) równym lub większym niż 1 są początkowo
uważane za reaktywne w teście Access HCV Ab PLUS i przed ostateczną interpretacją zaleca się ich
powtórne oznaczenie w duplikacie.

Wszystkie próbki, które są początkowo reaktywne lub ich wyniki mieszczą się w szarej strefie, powinny
zostać powtórnie oznaczone w duplikacie, stosując test Access HCV Ab PLUS:

• Jeżeli wyniki powtórzeń wynoszą < 1,0 S/CO, próbka musi zostać uznana jako nie reaktywna 
(ujemna) w teście HCV Ab PLUS.

• Jeżeli jeden z dwóch wyników wynosi 1,0 S/CO, początkowy wynik nie jest powtarzalny i próbka 
jest uznana jako „reaktywna” w teście Access HCV Ab PLUS. 

Tym niemniej, zalecane jest, aby każdą powtarzalnie reaktywną próbkę oznaczyć z użyciem drugiego
testu EIA oraz metodą potwierdzającą, aby jednoznacznie zatwierdzić wynik dodatni.

Ograniczenia
testu

Test Access HCV Ab PLUS jest przeznaczony wyłącznie do wykrywania przeciwciał przeciwko HCV w
ludzkiej surowicy lub osoczu. Dodatni wynik testu Access HCV Ab PLUS należy interpretować razem z
danymi klinicznymi i potwierdzić innymi testami diagnostycznymi, w tym testem potwierdzającym
immunoblot przed zgłoszeniem wyniku dodatniego świadczącego o zakażeniu. 

Biorąc pod uwagę różnorodność reakcji immunologicznych u pacjentów zainfekowanych wirusem
zapalenia wątroby typu C (zwłaszcza w czasie serokonwersji), można zaobserwować różnice dotyczące
wykrywania między testami, zależne od rodzaju zastosowanych białek antygenowych. Wynik ujemny
testu przesiewowego nie wyklucza możliwości ekspozycji lub zakażenia wirusem zapalenia wątroby
typu C.

W przypadku stosowania wszystkich metod ELISA można otrzymać wyniki fałszywie dodatnie. Zaleca
się sprawdzenie swoistości reakcji dla każdej próbki, dla której otrzymywane są powtarzalne wyniki
dodatnie, przy pomocy odpowiedniej metody w celu potwierdzenia obecności przeciwciał anty-HCV.

Interpretacja wyników testu HCV Ab PLUS

Wynik
Współczynnik: sygnał/ wartość cut-off Interpretacja Testy uzupełniające

S/CO < 0,9 nie reaktywna
S/CO  1 reaktywna Powtórzenie w duplikacie

S/CO:  0,9 - 1,0 szara strefa Powtórzenie w duplikacie
Ponowny test: S/CO < 1 nie reaktywna

Ponowny test: jeżeli jeden z 2 wyników  1 reaktywna Metoda potwierdzająca
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Charakterystyka
testu

Czułość
Czułość testu Access HCV Ab PLUS została oceniona po przetestowaniu 511 udokumentowanych
dodatnich próbek: 

101 dodatnich w teście PCR surowic od pacjentów z przewlekłą infekcją HCV, 145 dodatnich surowic od
pacjentów zainfekowanych wirusem HCV, 77 HCV RNA dodatnich w teście PCR próbek osocza z prób
dodatnich z panelu BBI, 122 genotypowane próbki pozytywne w kierunku HCV. 

Panel SFTS 97 zawierał 36 dodatnich próbek, 26 genotypowanych i HCV RNA dodatnich w teście PCR;
10 dodatnich (ujemnych w teście PCR) próbek z reaktywnością HCV Ab na poziomie przynajmniej 2. 

Dołączonych zostało również 30 dodatnich próbek z badań przekrojowych. 

Wszystkie te próbki reprezentowały różne profile serotypów (izolowana reaktywność, 2 lub 3
reaktywność) i najbardziej rozpowszechnione genotypy HCV 1 do 4 i kilka mniej rozpowszechnionych
genotypów 4c /d i 5.

Wszystkie te próbki oznaczono jako dodatnie w teście Access HCV Ab PLUS.

Nie stwierdzono widocznej różnicy w wykrywaniu różnych badanych genotypów HCV. 

Czułość Access HCV Ab PLUS badano także z użyciem 74 paneli serokonwersyjnych.

Spośród 29 przebadanych komercyjnych paneli, test Access HCV Ab PLUS wykrył przeciwciała anty
HCV tak szybko jak test komplementarny RIBA 3.0 lub niewiele później (kilka dni).

Wśród 45 badanych przez ekspertów paneli Access HCV Ab PLUS był dodatni w tym samym czasie
(dodatni z tej samej próbki) jak inne bardziej czułe testy użyte do porównania. Tylko 2 serokonwersje
zostały wykryte kilka dni później i odwrotnie, 2 serokonwersje zostały wykryte wcześniej jako dodatnie
w Access HCV Ab PLUS.

25 dodatkowych, swiezych HCV pozytywnych próbek (w ciagu 1 dnia od pobrania krwi) zostalo
przetestowanych i wszystkie okazaly sie pozytywne. 
Swoistość
Swoistość testu została oceniona:

• Na 99,83% (95% przedział ufności: 99,7% - 99,9%) z populacji 5995 nieselekcjonowanych dawców 
krwi

• Z populacji 472 hospitalizowanych pacjentów, 469 było ujemnych i 3, które nie zostały określone w 
teście Chiron Riba HCV 3.0, okazały się nisko dodatnie w teście Access HCV Ab PLUS. 

Analiza 108 próbek od pacjentów z różnymi patologiami nie związanymi z zapaleniem wątroby typu C
(zapalenie wątroby A lub B, Herpes, EBV, czynnik reumatoidalny...) nie wykazały znaczących reakcji
krzyżowych.
Precyzja
Dokładność testu Access HCV Ab PLUS określono podczas oznaczania próbek ujemnych, słabo
dodatnich i silnie dodatnich. Powtarzalność wewnątrz-testową określono oznaczając 4 próbki 30 razy w
tym samym teście; powtarzalność między-testową określono oznaczając 4 próbki w triplikacie, 2 razy na
dobę, w czasie 5 dni. Wyniki przedstawiają tabele:
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Powtarzalność wewnątrz-testowa

Współczynnik zmienności dla próbek dodatnich jest niższy niż 5%.

Powtarzalność pomiędzy-testowa

Współczynnik zmienności dla próbek dodatnich jest niższy niż 10%.

Access, UniCel i DXI sa znakami towarowymi firmy Beckman Coulter, Inc.

* Lumi-Phos jest znakiem towarowym Lumigen, oddzial firmy Beckman Coulter, Inc.

** ProClin jest znakiem towarowym Rohm and Haas Company, ich oddziałów i filii.

N = 30 NEG 1 NEG 2 POS 1 POS 2

Średnia (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

Średni współczynnik
(Próba/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
NR KAT. 34335

Zastosowanie Access HCV Ab PLUS Calibrators jest to zestaw kontroli do testu Access HCV Ab PLUS,
przeznaczonego do wykrywania przeciwciał anty-HCV w ludzkiej surowicy lub osoczu przy
zastosowaniu Immunoenzymatycznych Systemów Access (Access, Access 2, UniCel® DxI®).

Do diagnostyki in vitro

Wszystkie produkty wytwarzane i wprowadzane do obrotu przez Bio-Rad podlegają naszemu systemowi
jakości poczynając od momentu otrzymania surowców aż do chwili wprowadzenia do obrotu
ostatecznego produktu komercyjnego. 

Każda seria odczynników jest poddana kontroli jakości i jest dopuszczona do sprzedaży po spełnieniu
określonych kryteriów jakości. 

Dane dotyczące procesu produkcji oraz kontroli jakości każdej serii produkcyjnej są archiwizowane u
producenta.

Znaczenie
kliniczne

Kalibratory z zestawu Access HCV Ab PLUS Calibrators służą do kalibracji (wyznaczenia wartości
cut-off) w teście Access HCV Ab PLUS. Na podstawie porównania natężenia światła wydzielanego
przez próbkę z wartością cut-off można wnioskować o obecności lub braku w badanej próbce przeciwciał
anty-HCV.

Informacje o
produkcie

Zestaw Access HCV Ab PLUS Calibrators
nr kat. 34335: C0–C1, fiolki 1 ml
• Odczynniki są gotowe do użycia. 
• Należy je przechowywać w temp. +2-10°C. 
• Przed użyciem wymieszać przez odwracanie. Unikać wprowadzania pęcherzyków powietrza. 
• Odczynniki w otwartej fiolce, przechowywane w temp. +2-10�C, są trwałe zgodnie z datą ważności. 
• Uzyskanie dla kontroli wartości poza zakresem pomiaru może świadczyć o nie przydatności 

odczynników do użycia.
r

C0: Ludzka surowica ujemna (nie reaktywna) pod względem przeciwciał
anty-HCV, konserwowana < 0,1% azydkiem sodu.

C1: Ludzka surowica dodatnia (reaktywna) pod względem przeciwciał
anty-HCV, inaktywowana, konserwowana < 0,1% azydkiem sodu

Karta 
kalibracyjna:

1
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Zalecenia dla
użytkownika

• Odczynniki służą wyłącznie do diagnostyki in vitro.
• Ludzkie surowice, użyte do sporządzenia kontroli, były ujemne pod względem antygenu 

powierzchniowego wirusa hepatitis B (HBs Ag), przeciwciał przeciwko wirusom HIV (anty-HIV-1 i 
anty-HIV-2) i przeciwciał przeciwko wirusowi hepatitis C (anty-HCV), z wyjątkiem kalibratora C1, 
dodatniego pod względem przeciwciał anty-HCV. Ponieważ nie ma metod absolutnie wykluczających 
obecność czynników zakaźnych, odczynniki oraz próbki powinny być traktowane jako materiał 
potencjalnie zakaźny.

• Azydek sodu może reagować z miedzią i ołowiem, tworząc azydki metali o właściwościach 
wybuchowych. Aby zapobiec akumulacji azydku w zlewie i rurach, po wylaniu zinaktywowanych 
odczynników zawierających azydek należy spłukać zlew dużą ilością wody.12

Procedura Informacje dotyczące procedury kalibracji znajdują się w instrukcji obsługi właściwego aparatu i/lub
systemie Help.

Szczegóły
kalibracji

Zestaw Access HCV Ab PLUS Calibrators zawiera: kalibrator ujemny (nie reaktywny) C0 i kalibrator
dodatni (reaktywny) C1, sporządzone odpowiednio ze zbiorczej surowicy ujemnej i ze zbiorczej
surowicy dodatniej pod względem przeciwciał anty-HCV, inaktywowanej.

Test Access HCV Ab PLUS wymaga kalibracji (wyznaczenia wartości cut-off) co 28 dni, w celu
uzyskania „aktywnej” krzywej kalibracyjnej tylko dla jednego zestawu odczynników, rozpoznawanego
po kodzie kreskowym. Po zakończeniu okresu 28 dni lub w przypadku wprowadzenia nowego zestawu
odczynników do systemu krzywa staje się automatycznie nieprawidłowa. 

Do kalibracji testu Access HCV Ab PLUS potrzeba 225 μl/kubek (5 kropli) (Access / Access 2) lub 305
μl/kubek (7 kropli) (UniCel DxI) każdego kalibratora (wartość cut-off = średnia RLU C1 x 0.23);
zaprogramowana kalibracja dla testu Access HCV Ab PLUS polega na trzykrotnym oznaczeniu
wykonanym dla kalibratorów C0 i C1.

Access, UniCel i DXI sa znakami towarowymi firmy Beckman Coulter, Inc.



Access HCV Ab PLUS A44297C
Strona 9

HCV Ab PLUS QC
NR KAT 34339

Zastosowanie Access HCV Ab PLUS QC jest to zestaw kontroli jakości pracy aparatu w trakcie wykonywanego
oznaczenia do testu Access HCV Ab PLUS.

Do diagnostyki in vitro

Wszystkie produkty wytwarzane i wprowadzane do obrotu przez Bio-Rad podlegają naszemu systemowi
jakości poczynając od momentu otrzymania surowców aż do chwili wprowadzenia do obrotu
ostatecznego produktu komercyjnego.  

Każda seria odczynników jest poddana kontroli jakości i jest dopuszczona do sprzedaży po spełnieniu
określonych kryteriów jakości. 

Dane dotyczące procesu produkcji oraz kontroli jakości każdej serii produkcyjnej są archiwizowane u
producenta.

Znaczenie
kliniczne

Kontrole z zestawu Access HCV Ab PLUS QC służą do monitorowania pracy aparatu w trakcie
wykonywanego oznaczenia do testu Access HCV Ab PLUS lub podobnego testu serologicznego do
wykrywania przeciwciał anty-HCV. Zastosowanie kontroli pozwala na wykrycie i eliminację błędów
spowodowanych przez odczynniki użyte do oznaczenia, personel lub aparaturę. Nastawianie kontroli
jakości należy do zasad Dobrej Praktyki Laboratoryjnej.15, 16, 17, 19, 21, 22 Jedną ujemną i jedną słabo
dodatnią kontrolę zastosowano by umożliwić monitorowanie prawidłowego oznaczania próbek w
zakresie najodpowiedniejszym do zakresu dynamicznego.

Informacje o
produkcie

Zestaw Access HCV Ab PLUS QC
nr kat. 34339: fiolki po 2,5 ml
• Odczynniki są gotowe do użycia. 
• Przed użyciem wymieszać przez delikatne odwracanie. Unikać wprowadzania pęcherzyków 

powietrza. 
• Odczynniki przechowywane w temp. +2-10°C są trwałe do daty ważności na etykiecie. 
• Odczynniki w otwartej fiolce są trwałe przez 30 dni w przypadku odpowiedniego przechowywania.

QC 1: Ludzka surowica ujemna (niereaktywna) pod względem przeciwciał anty-HCV,
konserwowana < 0,1% azydkiem sodu.

QC 2: Ludzka surowica dodatnia (reaktywna) pod względem przeciwciał anty-HCV,
konserwowana < 0,1% azydkiem sodu, inaktywowana

Karta 
wartości QC:

1
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Zalecenia dla
użytkownika

• Odczynniki służą wyłącznie do diagnostyki in vitro.
• Ludzkie surowice, użyte do sporządzenia kontroli, były ujemne pod względem antygenu 

powierzchniowego wirusa hepatitis B (HBs Ag), przeciwciał przeciwko wirusom HIV (anty-HIV-1 i 
anty-HIV-2) i przeciwciał przeciwko wirusowi hepatitis C (anty-HCV), z wyjątkiem kalibratora QC2, 
dodatniego pod względem przeciwciał anty-HCV. Ponieważ nie ma metod absolutnie wykluczających 
obecność czynników zakaźnych, odczynniki oraz próbki powinny być traktowane jako materiał 
potencjalnie zakaźny.

• Azydek sodu może reagować z miedzią i ołowiem, tworząc azydki metali o właściwościach 
wybuchowych. Aby zapobiec akumulacji azydku w zlewie i rurach, po wylaniu zinaktywowanych 
odczynników zawierających azydek należy spłukać zlew dużą ilością wody.12

Procedura Kontrole z zestawu Access HCV Ab PLUS QC należy traktować podczas testu w ten sam sposób, jak
badane próbki i analizować zgodnie z instrukcjami zawartymi w zestawie dołączonym do stosowanego
instrumentu. 
Uwaga: W przypadku stosowania Systemów Immunoenzymatycznych Access należy zapoznać się z
instrukcją obsługi używanego systemu i/lub systemem Help w celu uzyskania informacji na temat
konfiguracji kontroli jakości, zgłaszania testu próbek i przeglądu wyników oznaczenia. Do jednego
oznaczenia w teście Access HCV Ab PLUS na Systemach Immunoenzymatycznych Access potrzeba co
najmniej 175 μl (4 krople) / kubek (Access, Access 2) lub 255 μl (6 kropli) / kubek (UniCel DxI) każdej
kontroli (pojedyncze oznaczenie). 

Ograniczenia
procedury

Zanieczyszczony mikrobiologicznie lub mętny odczynnik nie nadaje się do użycia.

Wartości
oczekiwane

Wartości dla każdej serii kontroli Access HCV Ab PLUS QC podano na karcie „QC Data card”,
dołączonej do opakowania. Indywidualny poziom reaktywności dla laboratorium, powinien zawierać się
w zakresie wartości akceptowanych, tym niemniej każde laboratorium, po zebraniu wystarczającej ilości
danych, powinno oznaczyć własną średnią reaktywność i zakres wartości akceptowanych.18

Poziom reaktywności może różnić się w testach różnych producentów, pomiędzy procedurami, seriami
odczynników i pomiędzy laboratoriami. Każde laboratorium powinno ustalić własny poziom swoistej
reaktywności oraz zakres wartości akceptowanych18,19,20,21 Zakres wartości akceptowanych powinien
zawierać wszystkie wartości w zakresie ± 2 SD średniej uzyskanej dla 20 zliczeń z 20 oznaczeń na
przestrzeni 30 dni.22 

BIO-RAD GWARANTUJE, IŻ DOSTARCZONE ODCZYNNIKI DZIAŁAJĄ ZGODNIE Z
OZNAKOWANIEM I DOSTARCZONĄ LITERATURĄ. BIO-RAD NIE BIERZE
ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA ZASTOSOWANIE ODCZYNNIKÓW W INNYM CELU I
SPOWODOWANE PRZEZ TO USZKODZENIA. 

Access, UniCel i DXI sa znakami towarowymi firmy Beckman Coulter, Inc.
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