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HCV Ab PLUS
KAT. NO: 34330

Kullanım
Amacı

Access HCV Ab Plus tahlili, Access Immunoassay Sistemlerini (Access, Access2, UniCel® DxI®)
kullanarak insan serum veya plazmasındaki Hepatit C virüsüne karşı olan antikorları saptayan
immunoenzimatik bir yöntemdir.

In Vitro Diagnostik Kullanım içindir

Üretilen ve satışa sunulan bütün reaktifler, ham maddelerin kabulünden ürünün son satış aşamasına kadar
tamamıyla kalite sistemi gözetimindedir. Her bir parti kalite kontrole tabi tutulur ve yalnızca kabul
kriterlerine uyanlar piyasaya çıkarılır.

Her bir partiyle ilgili üretim ve kontrol kayıtları şirketimiz bünyesinde muhafaza edilir.

Özet ve
Açıklama

Hepatit C virüsü (HCV), post-transfüzyonel yollarla birlikte transfüzyonel olmayan parenteral yollarla
(toksikomanlar, hemodializ hastaları, transplant hastaları)1,2,3,4,5,6,7 bulaşan non-A ve non-B
Hepatitlerinin (NANBH) başlıca sebebi olarak düşünülür. Hepatit C bulaşan hastaların %50 - ila %60'ı
kronik hepatit olma eğilimi gösterir ve siroz veya hepatohücresel karsinom gelişimi riski taşırlar.8,9 

Her kan donörüne zorunlu olarak tarama uygulaması (anti-HCV antikorları için) enfeksiyonlu kan
transferi riskini büyük ölçüde azaltmıştır.10,11

Access HCV Ab PLUS tahlili, insan serum veya plazmasındaki anti-HCV antikorlarını tespit etmeyi ve
böylelikle parenteral kontaminasyonu önlemeye katkı sağlamayı amaçlar. Ayrıca HCV enfeksiyonunun
teşhisi için de faydalıdır. Her iki durumda da sonuçların, klinik veriler ve diğer serolojik belirteçlerle
beraber yorumlanması gerekmektedir.

Prosedürün
Prensipleri

Access HCV Ab PLUS tahlili dolaylı bir immünoenzimatik tahlildir. Örnek (serum, plazma veya
kontrol), rekombinant proteinler (NS3 ve NS4) ve kapsit bölgesinin immünodominant epitoplarını taklit
eden bir peptit ile kaplanmış paramanyetik parçacıklar içeren bir reaksiyon kabına eklenir. Inkübasyon
süresince örnekte bulunan hem IgG hem de IgM, katı faz tarafından yakalanırlar. Inkübasyondan sonra,
katı faz manyetik bir alanla toplanır ve bağlanmamiş materyaller bir dizi yıkama ile ortamdan
uzaklaştırılır. Ikinci adımda, konjugat (alkalin fosfataz isimli anti-insan IgG keçi antikoru) reaksiyon
kabına eklenir. Inkübasyonu takiben, başka yıkama serileri ile fazla konjugat ortamdan uzaklaştırılır. Bir
kemiluminesan substrat olan Lumi-Phos 530* eklenir ve enzimatik reaksiyonla oluşan fotonlar bir
lüminometre aracılığıyla ölçülür. Yayılan sinyalin yoğunluğu, enzim konjugat varlığının miktarıyla ve bu
suretle de test edilen örnekte bulunan anti-HCV antikorlarının titresi ile orantılıdır. Tahlil kalibrasyonu ile
oluşturulmuş cut-off değerinin örnekteki sinyalle karşılaştırılması sonucu örnekte anti-HCV antikorunun
varolup olmadığı tespit edilir.
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Ürün Bilgisi Access HCV Ab PLUS Reagent Pack
Kat. No. 34330: 100 test, 2 paket, 50 test/paket
• Kullanıma hazır. 
• Dik bir şekilde saklayın ve cihazda kullanmadan önce 2 -10ºC arasında buzdolabında bekletin. 
• Bu koşullar altında bir reaktif paketi etiketin üzerinde belirtilmiş son kullanma tarihine kadar stabildir. 
• Reaktif paketinin ilk yüklemesi sırasında parçacıklar tamamıyla çözülene kadar paketi nazik bir 

şekilde ters yüz edin. 
• Ilk kullanımdan sonra cihazda yüklenmiş olarak bırakın veya buzdolabında (dik bir şekilde) saklayın 

ve 28 gün içinde kullanın. 
• Paketteki kırık bir elastomerik katman veya aralık dışında çıkan kontrol değerleri olası bir bozulmanın 

göstergesidir.

Uyarılar ve
Önlemler

• Reaktifi, karusele yüklemeden önce tüm parçacıklar tamamıyla çözülene kadar sallayınız.
• In vitro diyagnostik kullanım içindir.
• Sodyum azid, kurşun ve bakır tesisat ile reaksiyona girip yüksek patlayıcı özelliği bulunan metal 

azidler oluşturabilir. Sıvıların atılması esnasında azid birikimini engellemek için bol miktarda su ile 
yıkayınız.12

• ProClin 300** potansiyel bir deri duyarlaştırıcısıdır. Bu reaktifin deri veya giysilerle temasından 
kaçınınız. Teması halinde bol su ile iyice yıkayınız.

Örnek
Toplama Ve

Hazırlık

1. Serum veya plazma tavsiye edilen örneklerdir (heparin, EDTA veya sitrat).
2. Kan örneklerinin alınmasında ve hazırlanmasında aşağidaki önerilere uyunuz:13, 14

• Kan almak için (venipuncture) gerekli rutin tedbirlere uyunuz.
• Santrifüj işleminden önce en az 1 saat örneklerin yeterli miktarda pıhtılaşmasını sağlayınız.
• Tüpleri her zaman kapalı şekilde saklayınız.
• Örnekleri en az 15 dakika 1500 g'de santrifüj edin.

3. Kan örneklerinin saklanması için aşağıdaki standartlara uyunuz:13, 14

• Örneği oda sıcaklığında 8 saatten fazla saklamayınız.
• Tahlil 8 saat içinde tamamlanmayacaksa örneği +2-10ºC muhafaza ediniz.
• Tahlil 48 saat içinde tamamlanmayacaksa veya örnekler nakil edilecekse -20oC'de dondurunuz.13

• Örnekleri yalnız bir kere çözünüz, 40ºC'lik su banyosunda birkaç dakikalık hızlı çözülme.
• Çözülmeden sonra örneği 15 dakika 3000g'da santrifüj edin ve fibrin parçacıklarından veya yanlış 

pozitif sonuç verebilecek kalıntılardan arındırmak için bir tahlil kabına transfer ediniz.
4. 200 mg/l'ye kadar bilirubin, 90 g/l'ye kadar albumin içeren numuneler, 36 g/l'ye eşdeğer miktarda 

triolein (trigliserit) içeren lipemik numuneler ve 5 g/l'ye kadar hemoglobin içeren hemoliz olmuş 
örnekler sonuçları etkilemezler.

R1a: <%0,1 sodyum azidli TRIS tamponunda peptit (Kapsit) ve rekombinant
proteinlerle (NS3/NS4) kaplı paramanyetik parçacıklar

R1b: <%0,1 sodyum azidli numune sulandırıcısı

R1c: <%0,1 sodyum azidli, surfaktanlı konjugat sulandırıcısı

R1d: <%0,1 sodyum azidli ve <%0,1ProClin300** içeren surfaktanlı TRIS
tamponunda keçi anti-human IgG alkaline fosfataz konjugatı 
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Sağlanan
Materyaller

R1 Access HCV Ab PLUS Reaktif Paketi

Gerekli Ancak
Sağlanmayan

Materyaller

1. Kalibrasyon için Access HCV Ab PLUS Kalibratör : Anti-HCV antikoru için negatif ve pozitif serum
Kat. No. 34335

2. Kalite kontrol materyalleri: Access HCV Ab PLUS QC
Kat. No. 34339 - veya başka bir ticari kontrol serumu

3. Access Substrate
Kat. No. 81906

4. Access, Access 2:
Yıkama Tamponu: Access Wash Buffer II, Kat. No. A16792

5. UniCel DxI:
Yıkama Tamponu: UniCel DxI Wash Buffer II, Kat. No. A16793

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

Prosedürel
Tavsiyeler

1. Kurulum, çalıştırma, çalışma ilkeleri, sistem performans özellikleri, çalıştırma talimatları, kalibrasyon 
işlemleri, çalıştırma sınırlamaları ve önlemler, zararlar, bakım ve sorun giderme ile bilgiler için konu 
hakkındaki sistem kılavuzuna ve / veya Yardım menüsüne bakınız.

2. Her ölçüm için 25 μl numune kullanılmıştır.(ölü hacme ek olarak)
3. Tahlil 37ºC de inkübe edilir ve 55dakika sürer.

Prosedür Örneklerin idaresi, testlerin ayarlanması, test istemi ve test sonuçlarının kontrol edilmesi hakkındaki bilgi
için sistem kılavuzuna ve / veya Yardım menüsüne bakınız.

Kalibrasyon
Bilgileri

Tüm testler için aktif bir kalibrasyon eğrisi gereklidir. Cut-Off değerini belirleyen kalibrasyon verileri 28
gün geçerlidir. Bundan dolayı, Access HCV Ab PLUS testi için Access HCV Ab PLUS Calibrators
kitinde bulunan C0 ve C1 kullanılarak her 28 günde bir kalibrasyon yapmak gereklidir. Kalibrasyon
teorisi, kalibrasyon konfiğürasyonu, kalibratör testi istem girişi ve kalibrasyon verilerinin kontrol
edilmesi hakkındaki bilgiler için konu ile ilgili sistem kılavuzuna ve/veya Yardım menüsüne bakınız.

Kalite Kontrol Kalite kontrollerin en az her 24 satte bir ve de hasta örneği çalışmadan önce sistem ilk açıldığında
çalıştırılması önerilir. Önerilen ürün Access HCV Ab PLUS QC veya başka kaynakların kontrol
serumlarını kullanınız. Tekrar kullanımı ve saklanması için imalatçının talimatlarına uyunuz. Her
laboratuvar, analizin analitik performansını takip edebilmek için ortalama değer ve kabul edilebilir
aralıklar belirlemelidir. Kabul edilebilir sınırlar içinde okunmayan kontrol sonuçları hatalı test sonuçlarına
işaret edebilir. Bu durumda, bu parametre ile ilgili kabul edilebilir son kalite kontrol sonucundan itibaren
çalışılmış bütün test sonuçlarını inceleyin.

Optimal sonuç için tahlil kalibrasyonu ve hasta numunesi testi işlemleri benzer sıcaklık koşulları altında
yapılmalıdır. Ambiyant laboratuvar koşulları, kalibrasyon sıcaklığından ± 5°C daha fazla değişirse, kalite
kontrol sonuçlarını tekrar gözden geçirin ve gerekli ise yeniden kalibre ediniz.
Kontrol serumu sonuçlarını kontrol etmek hakkındaki bütün bilgiler için konu hakkındaki sistem
kılavuzuna ve / veya Yardım menüsüne bakınız.
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Sonuçlar Hasta test sonuçları otomatik olarak sistem yazılımı tarafından aktif kalibrasyonla belirlenmiş cut-off
değeri [Cut-off değeri=pozitif kalibratörlerin ortalaması (RLU) x 0,23] kullanılarak otomatik olarak
hesaplanır. Sonuçlar (Sinyal/Cut-Off= S/CO), "cut-off" (sırasıyla, cut-off değerinden büyük sinyal veya
cut-off değerinden küçük veya eşit sinyal) ile olan ilişkilerine göre "reaktif" veya "reaktif olmayan"
olarak rapor edilir. Ne olursa olsun, cut-off değerinin ~%10'u altındaki sonuçlar dikkatle incelenmeli ve
mutlaka test iki defa tekrarlanmalıdır. Tavsiye edilmiş gri alan (0,9 - 1,0 arası) kullanıcı tarafından sistem
yazılımında (konu ile ilgili sistem kılavuzundaki ve/veya Yardım menüsündeki kalitatif bir analiz için
bütün şüpheli bölge talimatlarına bakınız) saklanmalıdır. Otomatik rapor edilen belirgin işaret, şupheli
bölgedeki sonuçların hemen gösterilmesini sağlar. Test Sonuçları ekranı kullanılarak hasta sonuçları
gözden geçirilebilir. Konu ile ilgili sistem kılavuzundaki ve/veya Yardım menüsündeki sonuçları kontrol
talimatlarına bakınız.

Access HCV Ab PLUS analizi ile herhangi bir örneğin oranı (S/CO) 0,9'dan küçük ise reaktif olmayan
olarak kabul edilir. Oranı (S/CO) 1'e eşit veya büyük olan örnekler Access HCV Ab PLUS analizi ile
reaktif olarak kabul edilir ve nihai yorumlamadan önce örnekler iki defa tekrarlanmalıdır.

Ilk olarak reaktif veya şüpheli bölgede sonuçlanan bütün örnekler Access HCV Ab PLUS analizi
kullanılarak iki defa tekrarlanmalıdır:

• Çift tekrarın sonuçları < 1,0 S/CO ise, örnek Access HCV Ab PLUS testi için reaktif olmayan (negatif) 
olarak kabul edilmelidir.

• 2 sonuçtan biri  1,0 S/CO ise, ilk sonuç tekrar edilemezdir ve örnek Access HCV Ab PLUS testi için 
"reaktif" olarak açıklanır. 

Yine de, pozitifliği onaylamak açısından ikinci sıra bir EIA tahlili ve bir onaylayıcı yöntem ile yeniden
test edilmesi önerilir.

Prosedürün
Limitleri

Access HCV Ab PLUS tahlili kati olarak sadece insan serum veya plazmasındaki anti-HCV antikorunu
kesin olarak belirlemek için kullanılır. Access HCV Ab PLUS  tahlili ile elde edilmiş pozitif bir sonuç,
infeksiyon açısından pozitif olarak belirtilmeden önce klinik veri ve onaylayıcı bir yöntem içeren
(immünoblot) başka bir diyagnostik test ile onaylanmalıdır. 

Hepatit C Virüsü ile infekte olmuş hastaların vermiş oldukları immünolojik reaksiyonların çeşitliliği
(özellikle serokonversiyonlar süresince) açısından, kullanılan antijenik proteinlerin türüne bağlı olarak
testler arasında tespit yönünden bazı farklılıklar gözlenmiştir. Tarama testi ile elde edilen negatif bir
sonuç, Hepatit C Virüsüne maruz kalınmış olduğu veya infeksiyonun gerçekleşmiş olduğu olasılığını
ortadan kaldırmaz.

Bütün ELISA teknikleri yanlış pozitif sonuçlar verme olasılığı vadır. Tekrarlanabilir pozitif bulunan
herhangi bir örneğin anti-HCV antikorlarının varlığının tespit etmek için uygun bir yöntem kullanılarak
reaksiyonun spesifisitesinin doğrulanması tavsiye edilir.

HCV Ab PLUS analizi sonucunun yorumlanması

Sonuç
Oran: Sinyal/Cut-Off Yorum Destekleyici testler

S/CO < 0,9 Reaktif değil
S/CO  1 Reaktif Çift çalışma

S/CO:  0,9 - 1,0 şüpheli bölge Çift çalışma

Test tekrarı: S/CO < 1 Reaktif değil
Test tekrarı: 2 sonuçtan biri  1 ise Reaktif Onaylayıcı test
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Spesifik
Performans

Özellikleri

Hassasiyet
Access HCV Ab PLUS’in hassasiyeti, 511 adet tamamı dökümante edilmiş pozitif örnekten test edilerek
değerlendirilmiştir: 

101 adet PCR ile pozitif olan takip altındaki kronik HCV hasta serumu, 145 adet HCV enfeksiyonu
taşıyan pozitif serum, 77 adet BBI panelinden HCV RNA PCR pozitif plazma ve 122 adet genotiplemesi
yapılmış HCV pozitif numune toplanmıştır. 

SFTS 97 paneli, 36 adet numuneden oluşan, bunların 26 tanesi genotiplemesi yapılmış HCV RNA PCR'ı
pozitif numuneler ve en az 2 adedi HCV Ab reaktif olan 10 adet pozitif (PCR negatif) numunelerdir. 

Ayrıca, yapılan hassasiyet çalışmalarına 30 adet pozitif numune de dahil edilmiştir. 

Tüm bu numuneler, değişik serotip profilleri (reaktivitesi izole edilmiş, 2 veya 3 reaktiflikte) ihtiva
etmekte olup bunların çoğu yaygın olarak bulunan 1'den 4'e kadar HCV genotipleri ve ilaveten birkaç
nadiren görülen 4c/d ve 5 genotipleridir.

Tüm bu numuneler Access HCV Ab PLUS ile pozitif bulunmuştur.

Test edilmiş değişik HCV genotipleri tayininde açık bir farklılık gözlenmemiştir. 

Access HCV Ab PLUS hassasiyeti, 74 adet serokonversiyon panelin test edilmesiyle belirlenmiştir.

Test edilen 29 adet ticari panel arasında Access HCV Ab PLUS, tıpkı tamamlayıcı test olan RIBA 3.0 gibi
veya çok kısa bir gecikmeyle (birkaç gün) anti-HCV Ab'leri  tespit etmiştir.

Uzmanlar tarafından test edilen 45 panel arasında Access HCV Ab PLUS testi, aynı zamanda (aynı kan
alma ile pozitif) pozitifi yakalamış ve karşılaştırma kullanılan testler içerisinde en hassas test olduğu
belirlenmiştir. Access HCV Ab PLUS ile sadece 2 serokonversiyon birkaç gün sonra tayin edilmiş ve
bunun tersine 2 serokonvensiyon ise erken tayin edilmiştir.

25 HCV kesin pozitif numunesi daha (kan almadan sonraki 1 gün içinde) test edilmiş ve tümü pozitif
bulunmuştur.

Spesifite
Testin spesifitesi aşağıdakilerle değerlendirilmiştir:

• 5995 örnekten %  99,83'i (%95 CI: 99,7 - 99,9) seçilmemiş donörden 
• 472 adet hastanedeki hastalardan 469 tanesini negatif ve 3 tanesini de Chiron Riba HCV 3.0 ile 

negatifliği belirlenemeyen, Access HCV Ab PLUS kiti düşük pozitif olarak tespit etmiştir. 
Hepatit C virüsü ile ilgili olmayan (hepatit A veya B, Herpes, EBV, Romatoid faktör ...) değişik
patolojiler gösteren 108 hasta örneğinden alınan analizler spesifik olmayan belirsiz çapraz reaksiyon
göstermişlerdir.

Kesinlik
Access HCV Ab PLUS doğruluğu negatif ve pozitif numunerlerin analiziyle belirtilmiştir. Analiz içi
tekrarlanabilirlik, aynı çalışma içinde 4 örneğin 30 kez test edilmesiyle değerlendirilmiş; analizler arası
tekrarlanabilirlik, 4 örneğin üç defa 5 gün süresince günde 2 kez test edilmesiyle bulunmuştur. Test
sonuçları aşağıdaki tablolarda belirtilmiştir:
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Analiz içi tekrarlanabilirlik

C.V.'ler  %5'den küçüktür.

Analizler arası tekrarlanabilirlik

C.V.'ler  %10'dan küçüktür.

Access, UniCel ve DxI, Beckman Coulter Inc.’ın ticari markalarıdır.

* Lumi-Phos, Lumigen, Inc.'in ticari bir ürünüdür, Beckman Coulter, Inc. bağlı kuruluşudur.

** ProClin, Rohm and Haas Company'nin veya iştirakinin veya üyesinin ticari bir ürünüdür.

n = 30 NEG 1 NEG 2 POZ 1 POZ 2

Ortalama (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 POZ 1 POZ 2

Oranların Ort. 
(Numune/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 KALIBRATÖR
KAT. NO: 34335

Kullanım
Amacı

Access HCV Ab PLUS Kalibratör, Access Immunoassay Sistemleri (Access, Access2, UniCel® DxI®)
kullanarak insan serum veya plazmasındaki anti- HCV antikorlarının saptanması için kullanılır.

In Vitro Diagnostik Kullanım içindir

Üretilen ve satışa sunulan bütün reaktifler, ham maddelerin kabulünden ürünün son satış aşamasına kadar
tamamıyla kalite sistemi gözetimindedir. 

Her bir parti kalite kontrole tabi tutulur ve yalnızca kabul kriterlerine uyanlar piyasaya çıkarılır. 

Her bir partiyle ilgili üretim ve kontrol kayıtları şirketimiz bünyesinde muhafaza edilir.

Özet ve
Açıklama

Access HCV Ab PLUS Kalibratör, Access HCV Ab PLUS analizini kalibre etmek (cut-off değerinin
belirlenmesi) için kullanılır. Bir örneğin meydana getirdiği ışık yoğunluğu ile cut-off değerini
karışlaştırarak, örnekte anti-HCV antikorlarının olup olmadığını tespit etmek mümkündür.

Ürün Bilgisi Access HCV Ab PLUS Kalibratör
Katalog No. 34335: C0-C1,  1 ml / şişe
• Kullanıma hazır. 
• 2-10°C arasında saklayın. 
• Kullanmadan önce içeriği nazik bir şekilde ters yüz ederek karıştırın. Köpük oluşumundan kaçının. 
• Açılmış şişedeki kalibratör 2-10°C arasında saklamak koşuluyla şişe üzerinde belirtilmiş olan son                            

kullanma tarihine kadar stabildir. 
• Aralık dışındaki çıkan kontrol değerleri olası bir bozulmanın işaretidir
r

C0: anti-HCV antikoru için negatif insan serumu

< %0,1 sodyum azid içerir

C1: anti-HCV antikoru için pozitif (reaktif) insan serumu pozitiftir
(reaktifitir), inaktif hale getirilmiştir, < %0,1 sodyum azid içerir

Kalibrasyon 
Kartı:

1
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Uyarı ve
Önlemler

• In vitro diyagnostik kullanım içindir.
• Kalibratörlerin hazırlanmasında kullanılan insan kaynaklı materyaller test edilmiştir ve Hepatit B 

yüzey antijenine (HBs Ag), Hepatit C virüsü (HCV) antikorlarına ve Insan Bağışıklık Yetmezliği 
virüsü (HIV-1 ve HIV-2) antikorlarına reaktif bulunmamıştır, HIV-1 antikorlarına karşı pozitif olan 
Calibrator C1 hariç. Bilinen hiçbir test infeksiyöz ajanların varlığına karşı tam bir güvence 
veremediğinden dolayı, reaktiflere ve hasta numunelerine infeksiyöz hastalık bulaştırabilirmiş gibi 
muamele edin.

• Sodyum azid, kurşun ve bakır tesisat ile reaksiyona girip yüksek patlayıcı özelliği bulunan metal 
azidler oluşturabilir. Sıvıların atılması esnasında azid birikimini engellemek için bol miktarda su ile 
yıkayınız.12

Prosedür Kalibrasyon prosedürleri için konu ile ilgili sistem kılavuzundaki ve/veya Yardım menüsündeki
talimatları izleyin.

Kalibrasyon
Detayları

Access HCV Ab PLUS Kalibratörleri iki şekilde sağlanmıştır: Negatif kalibratör C0 (negatif insan serum
havuzundan hazırlanmış) ve inaktif hale getirilmiş pozitif kalibratör C1 (anti-HCV antikoru için pozitif
insan serumlarından hazırlanmış), .

Access HCV Ab PLUS analizinin etkin bir "kalibrasyona" sahip olması açısından, yalnızca tek bir lot
numarası ile tarımlanmış reaktif barkodu için her 28 günde bir kalibre (cut-off değerinin belirlenmesi)
edilmesi gerekir. 28 günün sonunda veya başka bir lot numararlı reaktifin sisteme yüklenmesi durumunda
eğri otomatik olarak geçersiz olacaktır.

Bir Access HCV Ab PLUS kalibrasyonu, her bir kalibratörden (Cut-off değeri=RLU'lar Cl X 0,23) en az
225 μl (5 damla)/kap (Access / Access2) veya 305 μl (7 damla)/kap (UniCel DxI), gerektirir;
programlanmış Access HCV Ab PLUS kalibrasyonu C0 ve C1 üç defa test edecektir.

Access, UniCel ve DxI, Beckman Coulter Inc.’ın ticari markalarıdır.
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HCV Ab PLUS QC
KAT. NO: 34339

Kullanım
Amacı

Acces HCV Ab PLUS QC , Access HCV Ab PLUS testinin sistem performansını izlemek için kullanılır.

In Vitro Diagnostik Kullanım içindir

Üretilen ve satışa sunulan bütün reaktifler, ham maddelerin kabulünden ürünün son satış aşamasına kadar
tamamıyla kalite sistemi gözetimindedir.

Her bir parti kalite kontrole tabi tutulur ve yalnızca kabul kriterlerine uyanlar piyasaya çıkarılır. 

Her bir partiyle ilgili üretim ve kontrol kayıtları şirketimiz bünyesinde muhafaza edilir.

Özet ve
Açıklama

Access HCV Ab PLUS QC kontrol, anti-HCV antikorlarının belirlenmesi için kullanılan Access HCV Ab
PLUS testinin sistem performansını izlemeyi amaçlar. Kalite kontrol materyallerinin kullanımı; test
kitlerinden, personelden ve cihazlardan kaynaklanan kritik test hatalarının tespit edilmesi ve potansiyel
olarak çözülmesi ve de iyi bir laboratuvar çalışmasının ayrılmaz parçası olarak gösterilir.15,17,16,19,21,22

Bir negatif ve bir düşük pozitif kontrol seviyesi, böyle bir analizin en geçerli dinamik aralık alanındaki
performansın takip edilmesi için sunulur.

Ürün Bilgisi Access HCV Ab PLUS QC
Kat. No. 34339: 2,5 mL/şişe
• Kullanıma hazırdır. 
• Kullanmadan önce şişeyi nazik bir şekilde ters yüz ederek karıştırın. Köpük oluşumundan kaçının. 
• QC, 2-10°C arasında saklamak koşuluyla şişe üzerinde belirtilmiş olan son kullanma tarihine kadar 

stabildir. 
• Açılan şişedeki kontrol serumu, doğru bir şekilde muamele edildiğinde ve saklandığında 30 gün 

boyunca stabildir.

Uyarı ve
Önlemler

• In vitro diagnostik kullanım içindir.
• Kalibratörlerin hazırlanmasında kullanılan insan kaynaklı materyaller test edilmiştir ve Hepatit B 

yüzey antijenine (HBs Ag), Hepatit C virüsü (HCV) antikorlarına ve Insan Bağışıklik Yetmezliği 
virüsü (HIV-1 ve HIV-2) antikorlarına reaktif bulunmamıştır, anti-HCV antikorlarına karşı pozitif olan 
QC2 Kontrolleri hariç. Bilinen hiçbir test infeksiyöz ajanların varlığına karşı tam bir güvence 
veremediğinden dolayı, belirteçleri ve hasta numunelerini infeksiyöz hastalık bulaştırabilirmiş gibi 
muamele edin.

QC 1: anti-HCV antikoru için negatif (reaktif değildir) insan serumu, < %0,1 sodyum
azid içerir.

QC 2: anti-HCV antikoru için pozitif (reaktiftir) insan serumu, < %0,1 sodyum azid
içerir, inaktive edilmiş.

Data kartı: 1
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• Sodyum azid, kurşun ve bakır tesisat ile reaksiyona girip yüksek patlayıcı özelliği bulunan metal 
azidler oluşturabilir. Sıvıların atılması esnasında azid birikimini engellemek için bol miktarda su ile 
yıkayınız.12

Prosedür Access HCV Ab PLUS QC kontrolüne, hasta örneği gibi muamele edilmeli ve cihazın kullanımıyla ilgili
sağlanan talimatlara uygun şekilde çalıştırılmalıdır. 
Not: kontrollerin ayarlanması, kalite kontrol numune testi istem girişi ve kalite kontrol verilerinin gözden
geçirilmesi hakkındaki bilgiler için konu ile ilgili sistem kılavuzuna ve/veya Yardım menüsüne bakınız.
Access HCV Ab PLUS QC kontrolünü, Access Immunoassay Sisteminde çalışmak için her 2 kontrolden
de en az  (tek test) 175 μl (4 damla)/kap (Access / Access 2) veya 225 μl (6 damla)/kap (UniCel DxI)
gereklidir. 

Prosedürün
Limitleri

Kontrol’de mikrobiyal kontaminasyon veya bulanıklık oluşursa şişeyi imha edin.

Beklenen
Değerler

Access HCV Ab PLUS analiz için kontrol bilgileri her lot için 'QC değer kartı' olarak kutunun içinde
verilmiştir. Kullanıcı laboratuvarların kendi ortalama reaktivite seviyeleri uygun kabul edilebilir aralıkta
olmalı, ancak her laboratuvar yeterli bilgi topladıktan sonra kendi ortalama reaktivite değerlerini
belirlemelidir.18

Verilen spesifik reaktivite seviyeleri, değişik üreticilerin analizlerinde, değişik uygulamalarda, değişik lot
numaralarında ve değişik laboratuvarlarda farklılık gösterebilir, bu yüzden de her laboratuvar kendi
reaktivite seviyelerini ve de kendi kabul edilebilir değer aralığını belirlemelidir.18,19,20,21  Kabul edilebilir
aralık, 30 günlük bir dönemdeki 20 saptamanın 20 veri noktasına işaret eden ortalamanın ±2 Standart
Sapması içindeki bütün verileri içermelidir.22 

BIO-RAD BU ÜRÜNLERI N ETI KETTE BELIRTILDIĞ I VE VERI LM IŞ LITERATÜRDEKI  GIBI
PERFORMANS SAĞ LAYACAĞ INI GARANTI EDER. BIO-RAD BAŞ KA HERHANGI  BIR
AMAÇ IÇIN HIÇ BIR GARANTI VEYA ORTALAMA KALITE VEYA UYGUNLUK BELIRTMEZ
IMA ETMEZ. HIÇBIR DURUMDA BIO-RAD YUKARIDA SÖZÜ EDILEN SARIH
TEMINATLARDAN ORTAYA ÇIKAN DOLAYLI HASARLARDAN SORUMLU DEĞ I LDIR.

Access, UniCel ve DxI, Beckman Coulter Inc.’ın ticari markalarıdır 
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