
HCV Ab PLUS
 34330

Použitie Test Access HCV Ab PLUS využíva imunoenzymatickú chemiluminiscenčnú techniku na 
paramagnetických časticiach na detekciu protilátok proti vírusu hepatitídy C v ľudskom sére alebo 
plazme pomocou Access Immunoassay systémov (Access, Access 2, UniCel® DxI®).

Výhradne na diagnostiku in vitro

Všetky vyrábané a komercializované reagencie sú kontrolované kompletným systémom kontroly kvality 
začínajúcim od prijatia surovín až po komercializáciu produktu.

Každá šarža je podrobená kontrole kvality a je uvoľnená na trh len vtedy, keď zodpovedá stanoveným 
kritériám.

Dokumentácia vzťahujúca sa ku výrobe a kontrole každej jednotlivej šarže, je uchovávaná našou 
spoločnosťou.

Súhrn a
vysvetlenie

Vírus hepatitídy C (HCV) je považovaný za hlavnú príčinu potransfúznej non-A, non-B hepatitídy 
(NANBH) a je ako taký prenášaný netransfúznymi parenterálnymi cestami (toxikomani, pacienti po 
hemodialýze, pacienti po transplantácii)1,2,3,4,5,6,7. 50-60 % pacientov infikovaných hepatitídou C je 
náchylných na vznik chronickej hepatitídy a riziko rozvoja cirhózy pečene alebo hepatocelulárneho 
karcinómu8,9.

Zavedenie povinného vyšetrenia každej darcovskej krvi (na protilátky anti-HCV) výrazne znížilo riziko 
prenosu infikovanou krvou10,11. 

Test Access HCV Ab PLUS je určený na detekciu protilátok anti-HCV v ľudskom sére alebo plazme, 
a tak sa podieľa na prevencii parenterálnej kontaminácie. Používa sa tiež na diagnostiku infekcie HCV. 
V oboch prípadoch musí byť výsledok interpretovaný v súvislosti s klinickými údajmi a inými 
sérologickými markermi. 

Princípy testu Test Access HCV Ab PLUS je nepriama imunoenzymatická analýza. Vzorka (sérum, plazma alebo 
kontrola) je pridaná do reakčnej nádoby s paramagnetickými časticami, potiahnutými polypeptidom, 
ktorý napodobňuje imunodominantné epitopy kapsidovej oblasti a rekombinantnými proteínmi 
(NS3 a NS4). V priebehu inkubácie sa ako IgG, tak IgM protilátky prítomné vo vzorke, naviažu na pevnú 
fázu. Po inkubácii je pevná fáza separovaná pomocou magnetického poľa a nenaviazané látky sú 
odstránené sériou premývacích krokov. V druhom kroku je do reakčnej nádobky pridaný konjugát 
(kozia protilátka proti ľudskému IgG, značená alkalickou fosfatázou). Po inkubácii nasleduje séria 
premývacích krokov odstraňujúca prebytočný konjugát. Je pridaný chemiluminiscenčný substrát, 
Lumi-Phos* 530, a fotóny generované enzymatickou reakciou sú zmerané luminometrom. 
Emitovaná intenzita signálu je úmerná množstvu prítomného enzýmového konjugátu a tiež aj titra 
anti-HCV protilátok prítomných v testovanej vzorke. Porovnaním hodnoty cut-off, stanovenej 
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kalibráciou testu k signálu prítomnému vo vzorke, je stanovená prítomnosť alebo absencia anti-HCV 
protilátok.

Informácie o 
produkte

Access HCV Ab PLUS Reagent Pack

Kat. č. 34330: 100 stanovení, 2 balenia, 50 testov/balenie

• Dodávané pripravené na použitie.
• Pred použitím v prístroji uchovávajte vo vertikálnej polohe a pri teplote 2 až 10 °C.
• Pri týchto podmienkach je reagencia stabilná do termínu exspirácie uvedeného na štítku.
• Pred prvým vložením reagenčného zásobníka obsah premiešajte niekoľkonásobným opatrným 

obrátením, kým nie sú častice úplne resuspendované.
• Po počiatočnom použití ho uchovávajte v prístroji alebo v chladiacom zariadení (vertikálne) a 

spotrebujte v priebehu 28 dní.
• Známkou možnej závadnosti je poškodená tesniaca fólia na reagenčnom zásobníku alebo kontrolné 

hodnoty mimo akceptovateľný rozsah.

Upozornenia a 
bezpečnostné 

opatrenia 

• Pred prvým vložením do kruhového zásobníka pretrepte reagenčný zásobník nech sa častice 
kompletne resuspendujú.

• Výhradne na diagnostiku in vitro.
• Azid sodný môže vytvárať s olovom alebo meďou obsiahnutou vo vodovodnom potrubí vysoko 

výbušné kovové azidy. Aby ste sa vyvarovali tvorbe azidových nánosov pri likvidácii kvapalín, 
splachujte ich veľkým množstvom vody12.

• ProClin** 300 je potenciálne kožné dráždidlo. Zabráňte rozstreknutiu alebo rozliatiu reagencie na 
pokožku alebo oblečenie. V prípade kontaktu s reagenciou dôkladne opláchnite postihnuté miesto 
vodou.

Odber a 
príprava vzorky

1. Vzorka: sérum alebo plazma (heparín, EDTA alebo citrát).
2.  Používajte nasledujúce štandardné postupy pri manipulácii a spracovaní krvných vzoriek13,14.

• Pri odbere krvných vzoriek dodržujte bezpečnostné predpisy pre odber krvi zo žily.
• Ponechajte vzorky pred centrifugovaním dostatočne koagulovať, minimálne 1 hodinu.
• Po celý čas udržujte skúmavky uzavreté.
• Centrifugujte vzorky 15 minút minimálne pri 1500 G.

3.  Používajte nasledujúce štandardné postupy pre uchovávanie krvných vzoriek13,14:
• Neuchovávajte vzorky pri izbovej teplote dlhšie než osem hodín.
• Ak test nebude hotový do 8 hodín, uložte vzorku pri +2-10 °C.
• Ak test nebude hotový do 48 hodín alebo pre transport vzoriek, zmrazte ju na -20 °C13.
• Vzorky rozmrazujte len raz, rýchlo ich ohrejte počas niekoľkých minút na 40 °C vodnom kúpeli.
• Za účelom odstránenia vznášajúcich sa fibrínových častíc alebo zhlukov, ktoré môžu zapríčiniť 

falošne pozitívne výsledky, po rozmrazení znovu centrifugujte vzorku 15 minút pri 3000 G a 
preneste ju do testovacej nádobky.

R1a: Paramagnetické častice potiahnuté rekombinantnými proteínmi (NS3 a NS4) a peptidom 
(kapsidovým) resuspendované v TRIS pufri obsahujúcom < 0,1 % azidu sodného.

R1b: Riediaci roztok na vzorky obsahujúci < 0,1 % azidu sodného.

R1c: Riediaci roztok na konjugát, obsahujúci surfaktant a < 0,1 % azidu sodného.

R1d: Konjugát kozej protilátky proti ľudskému IgG s alkalickou fosfatázou v Tris pufri, 
obsahujúcom surfaktant, < 0,1 % azidu sodného a <0,1 % ProClin** 300.
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4.  U vzoriek obsahujúcich do 200 mg/l bilirubínu, 90 g/l albumínu, lipemických vzoriek s obsahom do 
ekvivalentu 36 g/l triglyceridu a hemolyzovaných vzoriek s obsahom do 5 g/l hemoglobínu nie sú 
výsledky nijako ovplyvnené.

Dodávaný 
materiál

R1 Access HCV Ab PLUS reagenčné sady

Potrebný 
materiál, ktorý 
nie je súčasťou 

dodávky 

1. Kontroly: Access HCV Ab PLUS Controls.
Dodávané ako jedno HCV Ab negatívne sérum a jedno HCV Ab pozitívne sérum.
Katalógové číslo 34335

2.  Materiály pre kontrolu kvality: Access HCV Ab PLUS QC
Katalógové číslo 34339

3.  Access Substrate.
Katalógové číslo 81906

4.  Access, Access 2:
Umývací pufer: Access Wash Buffer II, kat. č. A16792

5.  UniCel Dxl:
Umývací pufer: UniCel Dxl Wash Buffer II, kat. č. A16793

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

Poznámky k 
pracovnému 

postupu

1. Popis inštalácie, spustenia, princípov operácie, charakteristík účinnosti systému, prevádzkových 
pokynov, postupov kalibrácie, obmedzení testu, bezpečnostných opatrení, údržby a riešenia 
problémov, je uvedený v pracovných návodoch na použitie Access Immunoassay System Príručka 
pre operátora a/alebo Referenčný manuál.

2.  Pre každé stanovenie je potrebných 25 μl vzorky (naviac k mŕtvemu objemu).
3.  Test prebieha pri 37 °C a trvá 55 minút.

Postup Informácie o správe vzoriek, konfigurovaní testov, požiadavkách na testy a kontrole výsledkov nájdete v 
príslušných Príručkách operátora a/alebo v Pomocníkovi.

Detaily
kalibrace

Platná kalibračná krivka je nutná pre všetky testy. Kalibračné údaje určujúce hodnotu cut-off sú platné 
28 dní. Preto je nutné kalibrovať test Access HCV Ab PLUS každých 28 dní pomocou C0 a C1 súpravy 
Acces HCV Ab PLUS Controls. Informácie o teórii kalibrácie, zostavách kalibrátorov, 
zadávaní kalibračných testov a kontrole kalibračných dát, sú uvedené v návodoch na použitie Príručka 
operátora a Referenčný manuál).

Kontrola 
kvality 

Je doporučené vykonávať kontroly kvality aspoň každých 24 hodín a pred akýmkoľvek testovaním 
pacientskej vzorky pri uvedení systému do chodu. Používajte doporučený produkt Accesss HCV Ab 
PLUS QC alebo použite kontrolné séra iného pôvodu. Dodržujte inštrukcie výrobcu pre prípravu a 
uchovávanie. Každé laboratórium by malo stanoviť priemerné hodnoty a akceptovateľný rozsah pre 
sledovanie analytických parametrov testu. Výsledky kontrolných sér, nespadajúce do akceptovateľného 
rozsahu, môžu indikovať neplatné výsledky testov. V tomto prípade preskúšajte všetky výsledky 
kontrolných testov, získaných od posledných akceptovateľných testov kontroly kvality daného 
parametra.

Na dosiahnutie optimálnych výsledkov musí byť kalibrácia analýzy a testovanie vzoriek pacientov 
vykonávané v podobných tepelných podmienkach. Ak sa teplota prostredia v laboratóriu odlišuje od 
teploty kalibrácie o viac ako ± 5 °C, skontrolujte výsledky kontroly kvality a v prípade potreby vykonajte 
opätovnú kalibráciu.

Kompletné informácie o preskúmaní výsledkov kontrolných sér sú uvedené v pracovnom návode 
Príručka operátora. 
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Výsledky Výsledky testu pacienta sú automaticky počítané systémovým softvérom používajúcim hodnotu cut-off 
[cut-off = priemer pozitívnych kalibrátorov (RLU) x 0,23] stanovenú aktívnou kalibráciou. 
Výsledky (Signál/Cut-Off = S/CO) sú udávané ako „reaktívny“ alebo „nereaktívny“ v závislosti od ich 
vzťahu k „cut-off“ (signál vyšší alebo rovnaký, alebo nižší než hodnota cut-off). V každom prípade, 
výsledky v priemere o ~10 % nižšie ako hodnota cut-off musia byť interpretované opatrne a opakovane 
otestované v duplikátoch. Táto odporúčaná šedá zóna (od 0,9 až do 1,0) musí byť uložená užívateľom v 
systémovom softvéri (úplné informácie o šedej zóne pri kvalitatívnej analýze sú uvedené v príslušných 
Príručkách operátora a/alebo v Pomocníkovi). Výsledky spadajúce do šedej zóny umožňuje rýchlo 
rozpoznať automaticky podávaný rozlišovací symbol. Uložené výsledky testov pacientov možno 
zobraziť pomocou obrazovky Sample Results Screen. Úplné informácie o kontrole výsledkov sú uvedené 
v príslušných Príručkách operátora a/alebo v Pomocníkovi.

Akákoľvek vzorka s pomerom (S/CO) nižším ako 0,9 sa pri teste Access HCV Ab PLUS považuje za 
nereaktívnu. Vzorky s pomerom (S/CO) rovným alebo vyšším ako 1 sa v teste Access HCV Ab PLUS 
spočiatku považujú za reaktívne a musia sa pred konečnou interpretáciou opakovane otestovať v 
duplikátoch.

Všetky vzorky, ktoré sú spočiatku reaktívne alebo s výsledkami v šedej zóne, sa musia opakovane 
otestovať v duplikátoch pomocou testu Access HCV Ab PLUS:

• Ak sú výsledky duplikátov < 1,0 S/CO, vzorka sa musí považovať za nereaktívnu (negatívnu) pre 
analýzu HCV Ab PLUS.

• Ak je jeden z dvoch výsledkov ≥ 1,0 S/CO, pôvodný výsledok je neopakovateľný a vzorka je 
považovaná za „reaktívnu“ pre test Access HCV Ab PLUS.

Odporúčame vám však, aby ste každú opakovateľnú reaktívnu vzorku opakovane otestovali pomocou 
doplňujúcej analýzy EIA a konfirmačnou metódou, za účelom zaručenia pozitivity.

Obmedzenia 
testu

Test Access HCV Ab PLUS je určený výhradne na detekciu anti-HCV protilátok v ľudskom sére alebo 
plazme. Pozitívny výsledok získaný testom Access HCV Ab PLUS by mal byť vyhodnotený spoločne s 
klinickými údajmi a konfirmovaný iným diagnostickým testom vrátane konfirmačnej metódy 
(imunoblot) pred prehlásením za pozitívnu na infekciu (nepovinné).

Vzhľadom na rôznorodosť imunologických reakcií u pacientov infikovaných vírusom hepatitídy C 
(predovšetkým počas sérokonverzií) môžu byť v závislosti od typu použitých antigénnych proteínov 
medzi testami pozorované určité rozdiely v detekcii. Negatívny výsledok pri skríningovom teste 
nevylučuje možnosť expozície alebo infekcie vírusom hepatitídy C.

Všetky techniky ELISA majú tendenciu vytvárať falošné pozitívne reakcie. Odporúčame overiť 
špecifickosť reakcie pri akejkoľvek vzorke považovanej za opakovateľnú pozitívnu vzorku 
prostredníctvom vhodnej metódy na potvrdenie prítomnosti anti-HCV protilátok.

Interpretácia výsledkov analýzy HCV Ab PLUS

Výsledok
Pomer: Signál/Cut-off

Interpretácia Dodatočné testy

S/CO < 0,9 Nereaktívny

S/CO ≥ 1
Reaktívny Opakované testovanie v 

duplikáte

S/CO: 0,9 - 1,0
Šedá zóna Opakované testovanie v 

duplikáte

Opakované testovanie: S/CO < 1 Nereaktívny

Opakované testovanie: ak je jeden z dvoch výsledkov ≥ 1 Reaktívny Konfirmačná metóda
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Špecifické 
charakteristiky 

účinnosti

Citlivosť

Citlivosť Access HCV Ab PLUS bola vyhodnotená pomocou testovania 511 dobre dokumentovaných 
pozitívnych vzoriek zahrňujúcich:

101 PCR pozitívnych sér odobratých od sledovaných pacientov s chronickou HCV, 145 pozitívnych 
vzoriek od HCV infikovaných pacientov, 77 HCV RNA PCR pozitívnych vzoriek plazmy pôvodom od 
BBI, 122 genotypizovaných HCV pozitívnych vzoriek.

Panel SFTS 97 zložený z 36 pozitívnych vzoriek s 26 genotypizovanými a HCV RNA PCR pozitívnymi 
vzorkami; 10 pozitívnych (PCR negatívnych) vzoriek s najmenej dvomi HCV Ab reaktivitami.

Bolo tiež zahrnutých 30 pozitívnych vzoriek detegovaných v prípadných štúdiách špecificity.

Všetky tieto vzorky reprezentujú rôzne sérotypové profily (izolovaná reaktivita, 2 alebo 3 reaktivity) a 
najviac rozšírené HCV genotypy 1 až 4 a niekoľko neobvyklých genotypov 4c/d a 5.

Všetky tieto vzorky boli otestované ako pozitívne v teste Access HCV Ab Plus.

Neboli pozorované žiadne výrazné rozdiely pri detekcii rôznych testovaných HCV genotypov.

Citlivosť testu Access HCV Ab PLUS bola vyhodnotená testovaním 74 sérokonverzných panelov.

Medzi 29 testovanými komerčnými panelmi detegoval test Access HCV Ab PLUS vznik anti-HCV 
protilátok rovnako ako RIBA 3.0 komplementárny test alebo s veľmi malým oneskorením 
(niekoľko dní).

Medzi 45 panelmi testovanými odborníkmi, bol test Access HCV Ab PLUS pozitívny na rovnakých 
vzorkách, ktoré boli testované najúčinnejšími komerčnými testmi, použitými na porovnanie. 
Boli detegované len dve sérokonverzie o niekoľko dní neskôr a naopak, 2 sérokonverzie boli v teste 
Access HCV Ab PLUS pozitívne skôr.

Bolo otestovaných 25 dodatočných čerstvých pozitívnych vzoriek HCV (do 1 dňa od odberu krvi) a 
všetky boli pozitívne.

Špecificita

Špecificita testu bola vyhodnotená:

• ako 99,83 % na vzorkách od 5995 neselektovaných darcov krvi.
• v populácii 472 hospitalizovaných pacientov bolo otestovaných ako negatívnych 469 a 3, 

ktoré boli neurčité v teste Chiron Riba HCV 3.0, boli vyhodnotené ako slabo pozitívne v teste 
Access HCV Ab PLUS.

Analýza 108 vzoriek od pacientov vykazujúcich rôzne patologické nálezy, nesúvisiacich s vírusom 
hepatitídy C (hepatitída A alebo B, herpes, EBV, reumatoidný faktor…), nedokázala žiadnu 
signifikantnú nešpecifickú skríženú reaktivitu.
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Presnosť 

Presnosť testu Access HCV Ab PLUS bola určená analýzou negatívnych a pozitívnych vzoriek. 
Opakovateľnosť bola vyhodnotená testovaním 4 vzoriek 30 krát v priebehu jedného behu testu, 
reprodukovateľnosť bola stanovená testovaním 4 vzoriek v tripletoch dvakrát denne v priebehu piatich 
dní. Výsledky sú uvedené v nasledujúcich tabuľkách:

Opakovateľnosť

Korelačné koeficienty (C.V.) pozitívnych vzoriek sú nižšie než 5 %.

Reprodukovateľnosť

Korelačné koeficienty (C.V.) pozitívnych vzoriek sú nižšie než 10 %.

Access, UniCel a DxI sú obchodné značky spoločnosti Beckman Coulter, Inc.

* Lumi-Phos 530 je obchodná značka spoločnosti Lumigen, Inc., ktorá je dcérskou spoločnosťou spoločnosti 
Beckman Coulter, Inc.

** ProClin 300 je obchodná značka spoločnosti Rohm and Haas alebo jej dcérskych spoločností alebo ich 
pridružených organizácií.

n = 30 NEG 1 NEG 2 POS 1 POS 2

Priemer (RLU) 251824 1378166 10966900 12615243

SD 10202 43987 320857 309281

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

n = 30 NEG 1 NEG 2 POS 1 POS 2

Priemer pomerov (vzorka/cut-off) 0,07 1,34 3,18 4,42

SD 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
 34335

Použitie Kontroly Access HCV Ab PLUS sú určené pre použitie s testom Access HCV Ab PLUS na detekciu 
protilátok proti HCV v ľudskom sére alebo plazme pomocou Access Immunoassay systémov 
(Access, Access 2, UniCel® DxI®).

Výhradne na diagnostiku in vitro

Všetky vyrábané a komercializované reagencie sú kontrolované kompletným systémom kontroly kvality 
začínajúcim od prijatia surovín až po komercializáciu produktu.

Každá šarža je podrobená kontrole kvality a je uvoľnená na trh len vtedy, keď odpovedá stanoveným 
kritériám.

Dokumentácia, vzťahujúca sa ku výrobe a kontrole každej jednotlivej šarže je uchovávaná našou 
spoločnosťou.

Súhrn a
vysvetlenie

Kontroly Access HCV Ab PLUS sa používajú na kalibráciu (určujú hodnotu cut-off) testu Access HCV 
Ab PLUS. Porovnaním svetelnej intenzity, vytváranej vzorkou s hodnotou cut-off, je možné určiť 
prítomnosť či neprítomnosť anti-HCV protilátok vo vzorke.

Informácie o
produkte

Access HCV Ab PLUS Controls

Kat. č. 34335: C0-C1, 1 ml/1 fľaštička

• Dodávané pripravené na použitie.
• Uchovávajte pri +2-10 °C.
• Pred použitím premiešajte obsah jemným preklopením. Zabráňte tvorbe bublín.
• Obsah otvorených fľaštičiek je stabilný do termínu exspirácie uvedeného na štítku fľaštičky, ak sú 

skladované pri +2-10 °C.
• Hodnoty kontroly kvality mimo platný rozsah sú príznakom znehodnotenia.
r

C0: Ľudské sérum obsahujúce < 0,1 % azidu sodného. Negatívne (nereaktívne) 
na anti-HCV protilátky.

C1: Ľudské sérum obsahujúce < 0,1 % azidu sodného. Pozitívne (reaktívne) na 
anti-HCV protilátky, tepelne inaktivované.

Kalibračná karta: 1
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Upozornenia a
bezpečnostné

opatrenia

• Na diagnostiku in vitro.
• Materiál ľudského pôvodu použitý na prípravu negatívnej kontroly bol otestovaný ako nereaktívny na 

povrchový antigén vírusu hepatitídy B (HBs Ag), protilátky vírusu ľudskej imunodeficiencie 
(HIV-1 a HIV-2) a protilátky proti vírusu hepatitídy C (HCV), okrem kontroly C1, ktorá je pozitívna 
na anti-HCV protilátku. Keďže žiadna známa metóda nezaručuje úplnú istotu, že infekčné zložky nie 
sú prítomné, zaobchádzajte s reagenciami a pacientskými vzorkami ako so schopnými prenášať 
infekčné ochorenia.

• Azid sodný môže vytvárať s olovom alebo meďou obsiahnutou vo vodovodnom potrubí vysoko 
výbušné kovové azidy. Aby ste zabránili aj tvorbe azidových usadenín, pri likvidácii kvapalín ich 
splachujte veľkým množstvom vody12.

Postup Pri kalibrácii postupujte podľa inštrukcií v pracovných návodoch pre Access Immunoassay System 
Príručka operátora a Referenčný manuál.

Detaily
kalibrácie

Kontroly Access HCV Ab PLUS sú dodávané vo dvoch formách: negatívna kalibračná kontrola C0 
(pripravená z ľudského negatívneho séra) a pozitívna kalibračná kontrola C1 (pripravená z ľudského séra 
pozitívneho na anti-HCV protilátku), inaktivované. 

Test Access HCV Ab PLUS vyžaduje kalibráciu (stanovenie hodnoty cut-off). Kalibračná krivka je 
platná v analyzátore Access po dobu 28 dní iba pre jednu šaržu reagenčných zásobníkov 
identifikovaných pomocou čiarového kódu. Po uplynutí 28 dní alebo ak je do analyzátora vložená iná 
šarža reagencií, je krivka automaticky anulovaná.

Kalibrácia analýzy Access HCV Ab PLUS vyžaduje minimálne 225 μl (5 kvapiek/1 nádobka 
(Access/Access 2)) alebo 3 μl (7 kvapiek/1 nádobka (UniCel DxlI)) pre každý kalibrátor (hodnota Cut-off 
= RLU C1 X 0,23); naprogramovaná kalibrácia pre Access HCV Ab PLUS otestuje C0 a C1 trojmo.

Access, UniCel a DxI sú obchodné značky spoločnosti Beckman Coulter, Inc.
B29959C Access HCV Ab PLUS
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HCV Ab PLUS QC
 34339

Použitie Kontrola Access HCV Ab PLUS QC je určená na sledovanie parametrov systému testu Access HCV Ab 
PLUS.

Výhradne na diagnostiku in vitro

Všetky vyrábané a komercializované reagencie sú kontrolované kompletným systémom kontroly kvality 
začínajúcim od prijatia surovín až po komercializáciu produktu.

Každá šarža je podrobená kontrole kvality a je uvoľnená na trh len vtedy, keď odpovedá stanoveným 
kritériám.

Dokumentácia, vzťahujúca sa ku výrobe a kontrole každej jednotlivej šarže, je uchovávaná našou 
spoločnosťou.

Súhrn a
vysvetlenie

Kontrola Access HCV Ab PLUS QC je určená na sledovanie účinnosti systému pre test Access HCV Ab 
PLUS na detekciu anti-HCV protilátok. Použitie materiálov kontroly kvality je indikované pre detekciu a 
potenciálne na vyriešenie kritických testovacích chýb, spôsobených testovacou súpravou, ľudským 
faktorom a prístrojom a je súčasťou správnej laboratórnej praxe15,16,19,21,22. Je dodávaná jedna negatívna 
a jedna slabo pozitívna kontrolná hladina za účelom umožnenia kontrolovania najdôležitejšej oblasti 
dynamického rozsahu tohto testu.

Informácie o 
produkte

Access HCV Ab PLUS QC

Kat. č. 34339: 2,5 ml/1 fľaštičku

• Dodávané pripravené na použitie.
• Pred použitím premiešajte obsah opatrným obracaním. Zabráňte tvorbe bublín.
• Stabilný do termínu exspirácie uvedeného na nálepke fľaštičky, ak je uchovávaný pri +2-10 °C.
• Obsah otvorených fľaštičiek je stabilný 30 dní pri riadnom zaobchádzaní a uchovávaní.



QC 1: Ľudské sérum obsahujúce < 0,1 % azidu sodného, negatívne (nereaktívne) na 
anti-HCV protilátky.

QC 2: Ľudské sérum obsahujúce < 0,1 % azidu sodného, pozitívne (reaktívne) na anti-HCV 
protilátky, inaktivované.

Karta s hodnotou QC: 1
Access HCV Ab PLUS B29959C
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Upozornenia a
bezpečnostné

opatrenia

• Výhradne na diagnostiku in vitro
• Materiál ľudského pôvodu použitý na prípravu reagencií bol otestovaný ako nereaktívny na 

povrchový antigén hepatitídy B (HBs Ag), protilátky proti vírusu ľudskej imunodeficiencie 
(HIV-1 a HIV-2) a protilátky proti vírusu hepatitídy C (HCV), okrem kontroly QC2, ktorá je pozitívna 
na anti-HCV. Keďže žiadna známa metóda neposkytuje úplnú istotu, že infekčné zložky nie sú 
prítomné, zaobchádzajte s reagenciami a pacientskými vzorkami ako so schopnými prenášať infekčné 
ochorenia.

• Azid sodný môže vytvárať s olovom alebo meďou obsiahnutou vo vodovodnom potrubí vysoko 
výbušné kovové azidy. Aby ste sa vyvarovali tvorbe azidových usadenín, pri likvidácii kvapalín ich 
splachujte veľkým množstvom vody12.

Postup S kontrolami Access HCV Ab PLUS QC zaobchádzajte rovnakým spôsobom ako s pacientskými 
vzorkami a používajte ich podľa pokynov obsiahnutých v súprave dodávanej k používanému prístroju.
Poznámka: informácie týkajúce sa nastavenia parametrov, požiadaviek a prehliadania výsledkov QC na 
Access Immunoassay System sú uvedené v pracovných návodoch Príručka operátora a Referenčný 
manuál. Na vykonanie kontroly Access HCV Ab PLUS QC na systémoch Access Immunoassay System 
je potrebných minimálne 175 μl (4 kvapky/1 nádobka) (Access/Access 2) alebo 255 μl 
(6 kvapiek/1 nádobka (UniCel DxI) na každú z dvoch kontrol (jedno stanovenie).

Obmedzenia
testu

Ak je v kontrole zrejmá mikrobiálna kontaminácia alebo nadmerný zákal, vyraďte fľaštičku.

Predpokladané
hodnoty

Kontrolné údaje pre test Access HCV Ab PLUS sú uvedené pre každú šaržu v „QC Data card“ priloženej 
v balení. Individuálna hladina strednej reaktivity užívateľských laboratórií musí spadať do 
odpovedajúceho akceptovateľného rozsahu, avšak každé laboratórium by malo stanoviť svoju vlastnú 
strednú reaktivitu a akceptovateľné rozsahy po zhromaždení dostatočného množstva údajov18. 

Vzhľadom na odlišnosti špecifických hladín reaktivity u testov rôznych výrobcov, iných postupov, iných 
čísiel šarží a iných laboratórií, by každé laboratórium malo určiť špecifickú hladinu reaktivity a stanoviť 
svoj vlastný rozsah akceptovateľných hodnôt18,19,20,21. Prijateľný rozsah zahrňuje všetky hodnoty v 
rozsahu ± 2 SD priemeru 20 dátových bodov z 20 stanovení počas obdobia 30 dní22. 

FIRMA BIO-RAD RUČÍ ZA FUNKČNOSŤ TÝCHTO PRODUKTOV, AKO JE UVEDENÉ NA 
ŠTÍTKU A V DODÁVANEJ LITERATÚRE. FIRMA BIO-RAD ODMIETA AKÉKOĽVEK 
IMPLICITNÉ ZÁRUKY V PRÍPADE PREDAJA ALEBO POUŽITIA NA AKÉKOĽVEK INÉ 
ÚČELY. V ŽIADNOM PRÍPADE NIE JE FIRMA BIO-RAD ZODPOVEDNÁ ZA AKÉKOĽVEK 
NÁSLEDNÉ ŠKODY, VYPLÝVAJÚCE Z VYŠŠIE VYJADRENEJ ZÁRUKY.

Access, UniCel a DxI sú obchodné značky spoločnosti Beckman Coulter, Inc.
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