
HCV Ab PLUS
 34330

Destinaţia de 
utilizare

Testul Access HCV Ab PLUS este o metodă imunoenzimatică de detectare a anticorpilor împotriva 
virusului hepatitei C în serul sau plasma umană, utilizând sistemele de analiză imunologică 
Access (Access, Access 2, UniCel® DxI®).

Pentru diagnosticarea in vitro

Toţi reactivii produşi şi comercializaţi sunt înscrişi în sistemul complet de calitate, începând cu recepţia 
materiei prime până la comercializarea finală a produsului.

Fiecare lot este supus unui control al calităţii, fiind introdus pe piaţă numai dacă acesta corespunde 
criteriilor de acceptare.

Fişele de observaţie privind producţia şi controlul fiecărui lot sunt păstrate în cadrul companiei noastre.

Rezumat şi
explicaţie

Virusul hepatitei C (HCV) este considerat principala cauză a hepatitei non-A - non-B (HNANB) 
post-transfuzionale, precum şi a celei transmise prin căi parenterale non-transfuzionale (toxicomani, 
pacienţi cu hemodializă, pacienţi cu transplant)1,2,3,4,5,6,7. Cincizeci până la şaizeci la sută din pacienţii 
infectaţi cu virusul hepatitei C sunt susceptibili să dezvolte hepatită cronică şi riscă să se îmbolnăvească 
de ciroză sau carcinom hepatocelular8,9.

Practica screeningului obligatoriu al fiecărei donări de sânge (pentru detectarea anticorpilor anti-HCV) a 
scăzut semnificativ riscul de transmitere a bolii prin sânge infectat10,11. 

Testul Access HCV Ab PLUS este destinat detectării anticorpilor anti-HCV în serul sau plasma umană, 
contribuind astfel la prevenirea contaminării parenterale. De asemenea, este util pentru diagnosticarea 
infecţiei cu HCV. În ambele cazuri, rezultatele trebuie interpretate în corelaţie cu datele clinice şi cu alţi 
markeri serologici. 

Principiile 
procedurii

Testul Access HCV Ab PLUS este un test imunoenzimatic indirect. Proba (ser, plasmă sau control) este 
adăugată într-un vas de reacţie cu particule paramagnetice acoperite cu o peptidă ce imită epitopii 
imunodominanţi ai regiunii capside şi proteine recombinante (NS3 şi NS4). În timpul incubării, atât 
anticorpii IgG, cât şi anticorpii IgM prezenţi în probă sunt captaţi de faza solidă. După incubare, faza 
solidă este colectată de un câmp magnetic, iar materialele nelegate sunt eliminate printr-o serie de spălări. 
În cea de-a doua etapă, conjugatul (anticorp IgG anti-uman de capră, marcat cu fosfatază alcalină) este 
adăugat în vasul de reacţie. În urma incubării, o altă serie de spălări elimină conjugatul în exces. 
Un substrat chemiluminescent, Lumi-Phos* 530, este adăugat, iar fotonii generaţi de reacţia enzimatică 
sunt măsuraţi cu un luminometru. Intensitatea semnalului emis este proporţională cu cantitatea de 
conjugat enzimatic prezentă şi astfel cu titrul anticorpilor anti-HCV prezenţi în proba de test. Comparând 
valoarea limită, stabilită prin calibrarea testului, cu semnalul prezent în probă, se determină prezenţa sau 
absenţa anticorpilor anti-HCV.
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Informaţii 
privind 

produsul

Pachet de reactivi pentru testul Access HCV Ab PLUS

Nr. cat. 34330: 100 analize, 2 pachete, 50 teste/pachet

• Furnizat în stare gata de utilizare.
• A se depozita în poziţie verticală şi a se păstra la rece la temperaturi de 2-10 °C înaintea utilizării cu 

instrumentul.
• În aceste condiţii, un pachet de reactivi este stabil până la data expirării indicată pe etichetă.
• La încărcarea iniţială a pachetului de reactivi, amestecaţi conţinutul răsturnând uşor pachetul de mai 

multe ori până când particulele sunt complet resuspendate.
• După utilizarea iniţială, menţineţi-l încărcat pe instrument sau păstraţi-l la rece (în poziţie verticală) şi 

utilizaţi-l în decurs de 28 de zile.
• Indiciile unei posibile deteriorări sunt reprezentate de ruperea stratului de elastomer de pe pachet sau 

de valorile de control al calităţii în afara domeniului admisibil.

Avertismente 
şi precauţii 

• La încărcarea iniţială în carusel, agitaţi pachetul până când particulele sunt complet resuspendate.
• Pentru uz diagnostic in vitro.
• Azida de sodiu poate reacţiona cu tubulatura din plumb şi cupru, formând azide metalice foarte 

explozive. La eliminare, spălaţi cu cantităţi mari de apă pentru a evita formarea depunerilor de azidă12.
• ProClin** 300 este un potenţial sensibilizant pentru piele. A se evita vărsarea sau stropirea acestui 

reactiv pe piele sau îmbrăcăminte. În cazul contactului cu reactivul, spălaţi temeinic cu apă.

Recoltarea şi 
pregătirea 

probelor

1. Probele recomandate sunt serul sau plasma (heparină, EDTA sau citrat).
2.  Respectaţi următoarele standarde pentru manipularea şi procesarea probelor de sânge:13,14.

• Recoltaţi toate probele de sânge în conformitate cu precauţiile uzuale pentru puncţia venoasă.
• Lăsaţi probele să se coaguleze în mod adecvat înainte de centrifugare, timp de minim 1 oră.
• Menţineţi întotdeauna eprubetele acoperite cu dop.
• Centrifugaţi probele timp de 15 minute la minim 1.500 g.

3.  Respectaţi următoarele standarde pentru depozitarea probelor de sânge:13,14:
• Depozitaţi proba la temperatura camerei nu mai mult de 8 ore.
• Dacă testul nu este finalizat în decurs de 8 ore, păstraţi probele la rece, la temperaturi de +2-10 °C.
• Dacă testul nu este finalizat în decurs de 48 de ore sau în cazul probelor transportate, congelaţi la 

temperaturi de -20 °C13.
• Dezgheţaţi probele doar o singură dată, dezgheţare rapidă prin încălzire timp de câteva minute în 

baie de apă la 40 °C.
• După dezgheţare, centrifugaţi proba timp de 15 minute la 3.000 g şi transferaţi-o într-un recipient 

de test, în vederea îndepărtării particulelor suspendate de fibrină sau a componentelor care pot 
cauza rezultate fals pozitive.

4.  Probele care conţin până la 200 mg/l bilirubină, până la 90 g/l albumină, probele lipemice care conţin 
echivalentul a 36 g/l trioleină (trigliceridă) şi probele hemolizate care conţin până la 5 g/l 
hemoglobină nu afectează rezultatele.

R1a: Particule paramagnetice acoperite cu proteine recombinante (NS3/NS4) şi peptidă (capsidă) 
suspendate în soluţie tampon TRIS, cu < 0,1 % azidă de sodiu.

R1b: Diluant pentru probe cu < 0,1 % azidă de sodiu.

R1c: Diluant pentru conjugat, cu substanţă tensioactivă, < 0,1 % azidă de sodiu.

R1d: Conjugat de fosfatază alcalină prins cu anticorpi IgG anti-umani de capră în soluţie tampon 
TRIS, cu substanţă tensioactivă, < 0,1 % azidă de sodiu şi < 0,1 % ProClin ** 300.
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Materiale 
furnizate

R1 Pachete de reactivi pentru testul Access HCV Ab PLUS

Materiale 
necesare, dar 

nefurnizate 

1. Calibratoare pentru calibrarea testului Access HCV Ab PLUS:
Ser negativ şi ser pozitiv pentru anticorpi anti-HCV
Nr. cat. 34335

2.  Materiale de control al calităţii: Access HCV Ab PLUS QC
Nr. cat. 34339 - sau alte seruri de control comerciale

3.  Substrat Access
Nr. cat. 81906

4.  Access, Access 2:
Soluţie tampon de spălare: Access Wash Buffer II, Nr. cat. A16792

5.  UniCel Dxl:
Soluţie tampon de spălare: UniCel Dxl Wash Buffer II, Nr. cat. A16793

6.  Sisteme:
Access, Access 2, UniCel Dxl.

Comentarii 
privind 

procedura

1. Consultaţi manualele corespunzătoare sistemului şi/sau sistemul de asistenţă pentru o descriere 
specifică a instalării, punerii în funcţiune, principiilor de exploatare, caracteristicilor de performanţă 
ale sistemului, instrucţiunilor de exploatare, procedurilor de calibrare, limitelor şi precauţiilor 
operaţionale, pericolelor, întreţinerii şi remedierii defecţiunilor.

2.  Douăzeci şi cinci (25) μl din probă se utilizează pentru fiecare analiză (în afară de volumul propriu).
3.  Testul incubează la 37 °C şi durează 55 de minute.

Procedură Consultaţi manualele corespunzătoare sistemului şi/sau sistemul de asistenţă pentru informaţii privind 
manipularea probelor, configurarea testelor, solicitarea testelor şi examinarea rezultatelor testelor.

Detalii de 
calibrare

O curbă de calibrare activă este necesară pentru toate testele. Datele de calibrare pentru determinarea 
valorii limită sunt valabile timp de 28 de zile. În consecinţă, pentru testul Access HCV Ab PLUS, 
calibrarea este necesară la fiecare 28 de zile, utilizând C0 şi C1 din kitul de calibratoare Access HCV Ab 
PLUS. Consultaţi manualele corespunzătoare sistemului şi/sau sistemul de asistenţă pentru informaţii 
privind teoria calibrării, configurarea calibratoarelor, înregistrarea solicitării testului cu ajutorul 
calibratoarelor şi examinarea datelor de calibrare.

Controlul 
calităţii 

Se recomandă controlul calităţii la minim fiecare 24 de ore şi la punerea în funcţiune a sistemului înainte 
de procesarea probelor recoltate de la pacienţi. Utilizaţi produsul sugerat Access HCV Ab PLUS QC sau 
includeţi seruri de control din alte surse. Respectaţi instrucţiunile producătorului privind reconstituirea şi 
depozitarea. Fiecare laborator trebuie să stabilească o valoare medie şi un domeniu admisibil în vederea 
urmăririi performanţei analitice a testului. Rezultatele serurilor de control care nu se încadrează în 
limitele domeniului admisibil pot indica rezultate invalide ale testului. În acest caz, examinaţi toate 
rezultatele de test generate de la ultima valoare admisibilă a testului de control al calităţii pentru această 
analiză.

Pentru obţinerea unor rezultate optime, calibrarea testului şi testarea probelor de la pacienţi trebuie 
efectuate în condiţii similare de temperatură. Dacă temperatura ambiantă din laborator variază cu peste 
± 5 °C faţă de temperatura de calibrare, examinaţi rezultatele controlului calităţii şi efectuaţi recalibrarea, 
dacă acest lucru este necesar.

Consultaţi manualele corespunzătoare sistemului şi/sau sistemul de asistenţă pentru informaţii privind 
examinarea rezultatelor serurilor de control. 
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Rezultate Rezultatele testelor pacienţilor sunt calculate automat de software-ul sistemului, cu ajutorul valorii limită 
[valoare limită = media calibratoarelor pozitive (RLU) x 0,23] stabilite la calibrarea activă. Rezultatele 
(semnal/valoare limită = S/CO) sunt raportate ca fiind „reactive” sau „non-reactive”, în funcţie de relaţia 
lor cu „valoarea limită” (semnal mai mare decât sau, respectiv, semnal egal cu sau mai mic decât valoarea 
limită). Cu toate acestea, rezultatele aflate cu ~10 % sub „valoarea limită” trebuie interpretate cu 
prudenţă şi retestate în duplicat. Această zonă gri recomandată (de la 0,9 la mai puţin de 1,0) trebuie 
stocată de către utilizator în software-ul sistemului (consultaţi manualele corespunzătoare sistemului 
şi/sau sistemul de asistenţă pentru instrucţiuni complete privind zona gri pentru testul calitativ). 
În acest mod va fi raportat automat un indicator distinctiv care permite identificarea rapidă a unui rezultat 
aflat în zona gri. Rezultatele testelor pacienţilor pot fi vizualizate cu ajutorul ecranului cu rezultate ale 
probei. Consultaţi manualele corespunzătoare sistemului şi/sau sistemul de asistenţă pentru instrucţiuni 
complete privind examinarea rezultatelor.

Orice probă cu un raport (S/CO) sub 0,9 este considerată non-reactivă la testul Access HCV Ab PLUS. 
Probele cu un raport (S/CO) egal cu sau mai mare decât 1 sunt considerate iniţial reactive la testul Access 
HCV Ab PLUS, iar aceste probe trebuie retestate în duplicat înaintea interpretării finale.

Toate probele care sunt iniţial reactive sau cu rezultate aflate în zona gri trebuie retestate în duplicat cu 
ajutorul testului Access HCV Ab PLUS:

• Dacă rezultatele duplicatelor sunt < 1,0 S/CO, rezultatul iniţial nu este repetabil, iar proba este 
declarată „reactivă” pentru testul Access HCV Ab PLUS.

• Dacă unul dintre cele 2 rezultate este ≥ 1,0 S/CO, pôvodný výsledok je neopakovateľný a vzorka je 
považovaná za „reaktívnu“ pre test Access HCV Ab PLUS.

Cu toate acestea, se recomandă ca orice probă reactivă repetabilă să fie retestată printr-un test EIA de a 
doua linie şi printr-o metodă de confirmare pentru a asigura pozitivitatea acesteia.

Limitele 
procedurii

Testul Access HCV Ab PLUS este conceput strict pentru detectarea anticorpilor anti-HCV în serul sau 
plasma umană. Un rezultat pozitiv la testul Access HCV Ab PLUS trebuie corelat cu datele clinice şi 
confirmat prin alte teste de diagnostic, inclusiv printr-o metodă de confirmare (imunoblot), înainte de a fi 
raportat drept pozitiv pentru infecţie.

Având în vedere diversitatea reacţiilor imunologice ale pacienţilor infectaţi cu virusul hepatitei C 
(în special în timpul seroconversiilor), pot fi observate unele diferenţe de detecţie între teste în funcţie de 
tipul de proteine antigenice utilizate. Un rezultat negativ la un test de screening nu exclude posibilitatea 
expunerii la sau a infecţiei cu virusul hepatitei C.

Toate tehnicile ELISA sunt susceptibile să producă reacţii false pozitive. Se recomandă verificarea 
specificităţii reacţiei pentru orice probă identificată drept pozitivă şi repetabilă, cu ajutorul unei metode 
adecvate care să dovedească prezenţa anticorpilor anti-HCV.

Interpretarea rezultatului testului HCV Ab PLUS

Rezultat
Raport: semnal/valoare limită

Interpretare Teste suplimentare

S/CO < 0,9 Non-reactiv

S/CO ≥ 1 Reactiv A se retesta în duplicat

S/CO: 0,9 - 1,0 Zonă gri A se retesta în duplicat

Retestare: S/CO < 1 Non-reactiv

Retestare: dacă unul dintre cele 2 rezultate este ≥ 1 Reactiv Metodă de confirmare
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Caracteristici 
specifice de 

performanţă

Sensibilitate

Sensibilitatea testului Access HCV Ab PLUS a fost evaluată prin testarea a 511 probe pozitive bine 
documentate, incluzând:

101 seruri PCR pozitive recoltate din faza de urmărire a pacienţilor cronici cu HCV, 145 probe pozitive 
de la pacienţi infectaţi cu HCV, 77 probe de plasmă PCR ARN HCV pozitive provenite de la BBI, 
122 probe HCV pozitive genotipate.

Panel SFTS 97 compus din 36 probe pozitive, 26 probe PCR ARN HCV pozitive şi genotipate; 10 probe 
pozitive (PCR negative) cu cel puţin 2 reactivităţi HCV Ab.

De asemenea, au fost incluse cele 30 de probe pozitive identificate în studiile de specificitate prospective.

Toate aceste probe sunt reprezentative pentru diferitele profiluri de serotipuri (reactivitate izolată, 2 sau 3 
reactivităţi) şi pentru cele mai răspândite genotipuri HCV, de la 1 la 4, plus câteva genotipuri mai rar 
întâlnite, 4c/d şi 5.

Toate aceste probe au fost identificate drept pozitive la testul Access HCV Ab PLUS.

Nu s-a observat nicio diferenţă vizibilă în ceea ce priveşte detectarea diferitelor genotipuri HCV testate.

Sensibilitatea testului Access HCV Ab PLUS a fost evaluată prin testarea a 74 de paneluri de 
seroconversie.

Dintre cele 29 de paneluri comerciale testate, testul Access HCV Ab PLUS a detectat creşterea nivelului 
de anticorpi anti-HCV la fel de repede ca testul complementar RIBA 3.0 sau cu o foarte mică întârziere 
după acesta (câteva zile).

Dintre cele 45 de paneluri testate de experţi, testul Access HCV Ab PLUS a fost pozitiv în acelaşi timp 
(respectiv, pozitiv în cadrul aceleiaşi recoltări de sânge) faţă de testele mai sensibile utilizate pentru 
comparare. Doar 2 seroconversii au fost detectate câteva zile mai târziu şi, invers, 2 seroconversii au fost 
pozitive mai devreme cu testul Access HCV Ab PLUS.

25 de probe proaspete HCV pozitive suplimentare (în decurs de 1 zi de la recoltarea de sânge) au fost 
testate, toate fiind identificate drept pozitive.

Specificitate

Specificitatea testului a fost evaluată:

• drept 99,83 % (interval de încredere de 95 %: 99,7-99,9) la o populaţie de 5995 probe de la donatori 
de sânge neselectaţi.

• dintr-o populaţie de 472 de pacienţi spitalizaţi, 469 probe au fost identificate drept negative, iar 3, care 
au fost nedeterminate cu testul Chiron Riba HCV 3.0, au fost identificate drept slab pozitive cu testul 
Access HCV Ab PLUS.

Analiza celor 108 probe de la pacienţi care prezentau diferite patologii neasociate cu virusul hepatitei C 
(hepatita A sau B, herpes, EBV, factorul reumatoid...) nu a indicat reactivitate încrucişată non-specifică 
semnificativă.
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Precizie

Precizia testului Access HCV Ab PLUS a fost stabilită prin analiza probelor negative şi pozitive. 
Reproductibilitatea intra-test a fost evaluată prin testarea a 4 probe de 30 de ori în aceeaşi serie, 
reproductibilitatea inter-test a fost evaluată prin testarea a 4 probe de trei ori, de 2 ori pe zi timp de 5 zile. 
Rezultatele sunt prezentate în următoarele tabele:

Reproductibilitate intra-test

C.V. se situează sub 5 %.

Reproductibilitate inter-test

C.V. se situează sub 10 %.

Access, UniCel şi Dxl sunt mărci comerciale ale Beckman Coulter, Inc.

* Lumi-Phos este o marcă comercială a Lumigen, Inc., o filială a Beckman Coulter, Inc.

** ProClin este o marcă comercială a Rohm and Haas Company sau a uneia din filialele sau firmele asociate 
acesteia.

n = 30 NEG 1 NEG 2 POS 1 POS 2

Medie (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

Media raporturilor 
(probă/valoare limită)

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

Destinaţia de 
utilizare

Calibratoarele Access HCV Ab PLUS sunt destinate utilizării împreună cu testul Access HCV Ab PLUS 
pentru detectarea anticorpilor anti-HCV în serul şi plasma umană, utilizând sistemele de analiză 
imunologică Access (Access, Access 2, UniCel® DxI®).

Pentru diagnosticarea in vitro

Toţi reactivii produşi şi comercializaţi sunt înscrişi în sistemul complet de calitate, începând cu recepţia 
materiei prime până la comercializarea finală a produsului.

Fiecare lot este supus unui control al calităţii, fiind introdus pe piaţă numai dacă acesta corespunde 
criteriilor de acceptare.

Fişele de observaţie privind producţia şi controlul fiecărui lot sunt păstrate în cadrul companiei noastre.

Rezumat şi 
explicaţie

Calibratoarele Access HCV Ab PLUS sunt utilizate pentru stabilirea calibrării (determinarea valorii 
limită) pentru testul Access HCV Ab PLUS. Comparând intensitatea luminoasă generată de o probă cu 
valoarea limită, este posibil să se determine prezenţa sau absenţa anticorpilor anti-HCV în probă.

Informaţii 
privind 

produsul

Calibratoare Access HCV Ab PLUS

Nr. cat. 34335: C0–C1, 1 ml/flacon

• Furnizat în stare gata de utilizare.
• A se depozita la 2-10 °C.
• Amestecaţi conţinutul răsturnând cu grijă recipientul înainte de utilizare. Evitaţi formarea spumei.
• Conţinutul flaconului deschis va rămâne stabil până la data expirării indicată pe etichetele flacoanelor, 

în condiţii de depozitare la + 2-10 °C.
• Indiciile unei posibile deteriorări sunt reprezentate de valorile de control al calităţii în afara 

domeniului admisibil.
r

C0: Ser uman negativ (non-reactiv) pentru anticorpii anti-HCV, cu < 0,1 % 
azidă de sodiu.

C1: Ser uman pozitiv (reactiv) pentru anticorpii anti-HCV, inactivat, cu < 0,1 % 
azidă de sodiu.

Fişă de calibrare: 1
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Avertismente 
şi precauţii

• Pentru uz diagnostic in vitro.
• Materialele de origine umană utilizate pentru pregătirea reactivului au fost testate şi considerate 

non-reactive pentru antigenul de suprafaţă al hepatitei B (HBs Ag), anticorpii împotriva virusului 
imunodeficienţei umane (HIV-1 şi HIV-2) şi anticorpii împotriva virusului hepatitei C (HCV), 
cu excepţia calibratorului pozitiv C1, care este pozitiv pentru anticorpii anti-HCV. Deoarece nicio 
metodă de testare cunoscută nu poate oferi asigurarea completă a absenţei agenţilor infecţioşi, 
manevraţi cu grijă reactivii şi probele recoltate de la pacienţi, luând în considerare potenţialul 
transmiterii bolii infecţioase.

• Azida de sodiu poate reacţiona cu tubulatura din plumb şi cupru, formând azide metalice foarte 
explozive. La eliminarea lichidelor, spălaţi cu cantităţi mari de apă pentru a evita formarea depunerilor 
de azidă12.

Procedură Pentru procedurile de calibrare, respectaţi instrucţiunile din manualele corespunzătoare sistemului şi/sau 
sistemul de asistenţă.

Detalii de 
calibrare

Calibratoarele Access HCV Ab PLUS sunt furnizate în două forme: calibratorul negativ C0 (preparat din 
rezerva de ser uman negativ) şi calibratorul pozitiv C1 (preparat din ser uman pozitiv pentru anticorpii 
anti-HCV), inactivat. 

Testul Access HCV Ab PLUS necesită o curbă de calibrare (determinarea valorii limită) la fiecare 28 de 
zile în vederea obţinerii unei „calibrări” active pentru doar un singur lot de reactivi bine identificat după 
codul său de bare. La sfârşitul celor 28 de zile sau dacă un alt lot de reactivi este încărcat în sistem, curba 
este invalidată automat.

O calibrare a testului Access HCV Ab PLUS necesită cel puţin 225 μl (5 picături)/recipient 
(Access / Access 2) sau 305 μl (7 picături)/recipient (UniCel Dxl) din fiecare calibrator 
(valoare limită = RLU C1 X 0,23); calibrarea programată pentru Access HCV Ab PLUS va testa C0 şi C1 
de trei ori.

Access, UniCel şi Dxl sunt mărci comerciale ale Beckman Coulter, Inc.
B29958C Access HCV Ab PLUS
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HCV Ab PLUS QC
 34339

Destinaţia de 
utilizare

Controlul calităţii pentru testul Access HCV Ab PLUS este destinat monitorizării performanţei 
sistemului testului Access HCV Ab PLUS.

Pentru diagnosticarea in vitro

Toţi reactivii produşi şi comercializaţi sunt înscrişi în sistemul complet de calitate, începând cu recepţia 
materiei prime până la comercializarea finală a produsului.

Fiecare lot este supus unui control al calităţii, fiind introdus pe piaţă numai dacă acesta corespunde 
criteriilor de acceptare.

Fişele de observaţie privind producţia şi controlul fiecărui lot sunt păstrate în cadrul companiei noastre.

Rezumat şi 
explicaţie

Controlul calităţii pentru testul Access HCV Ab PLUS este destinat monitorizării performanţei 
sistemului testului Access HCV Ab PLUS pentru detectarea anticorpilor anti-HCV. 
Utilizarea materialelor de control al calităţii este indicată pentru detectarea şi eventual rezolvarea erorilor 
critice de testare datorate kiturilor de test, personalului şi instrumentelor şi face parte integrantă din 
bunele practici de laborator15,16,19,21,22. Un nivel de control negativ şi un nivel de control slab pozitiv sunt 
furnizate pentru a permite monitorizarea performanţei în cea mai relevantă zonă a domeniului dinamic al 
acestor teste.

Informaţii 
privind 

produsul

Access HCV Ab PLUS QC

Nr. cat. 34339: 2,5 ml/flacon

• Furnizat în stare gata de utilizare.
• Amestecaţi conţinutul răsturnând cu grijă recipientul înainte de utilizare. Evitaţi formarea spumei.
• Controalele de calitate sunt stabile până la data expirării indicată pe etichetele flacoanelor, în condiţii 

de depozitare la +2-10 °C.
• Conţinutul flacoanelor deschise va rămâne stabil timp de 30 de zile în caz de manipulare şi depozitare 

corespunzătoare.



QC 1: Ser uman cu < 0,1 % azidă de sodiu. Negativ (non-reactiv) pentru anticorpii 
anti-HCV.

QC 2: Ser uman cu < 0,1 % azidă de sodiu. Pozitiv (reactiv) pentru anticorpii anti-HCV, 
inactivat.

Fişă de valori QC: 1
Access HCV Ab PLUS B29958C
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Avertismente 
şi precauţii

• Pentru uz diagnostic in vitro.
• Materialele de origine umană utilizate pentru pregătirea reactivului au fost testate şi considerate 

non-reactive pentru antigenul de suprafaţă al hepatitei B (HBs Ag), anticorpii împotriva virusului 
imunodeficienţei umane (HIV-1 şi HIV-2) şi anticorpii împotriva virusului hepatitei C (HCV), 
cu excepţia controalelor QC2, care sunt pozitive pentru anticorpii anti-HCV. Deoarece nicio metodă 
de testare cunoscută nu poate oferi asigurarea completă a absenţei agenţilor infecţioşi, manevraţi cu 
grijă reactivii şi probele recoltate de la pacienţi, luând în considerare potenţialul transmiterii bolii 
infecţioase.

• Azida de sodiu poate reacţiona cu tubulatura din plumb şi cupru, formând azide metalice foarte 
explozive. La eliminarea lichidelor, spălaţi cu cantităţi mari de apă pentru a evita formarea depunerilor 
de azidă12.

Procedură Controalele de calitate pentru testul Access HCV Ab PLUS trebuie tratate în mod similar probelor 
recoltate de la pacienţi şi utilizate în conformitate cu instrucţiunile din kitul ce însoţeşte instrumentul 
utilizat. Notă: pentru sistemele de analiză imunologică Access, consultaţi manualele corespunzătoare 
sistemului şi/sau sistemul de asistenţă pentru informaţii privind configurarea controalelor, solicitarea 
testului de control al calităţii asupra probei şi examinarea datelor de control. Pentru a procesa controlul de 
calitate Access HCV Ab PLUS pe sistemele de analiză imunologică Access, sunt necesare minim 175 μl 
(4 picături)/recipient (Access / Access 2) sau 255 μl (6 picături)/recipient (UniCel Dxl) pentru fiecare 
dintre cele 2 controale (analiză unică).

Limitele 
procedurii

În cazul existenţei dovezilor de contaminare microbiană sau a turbidităţii excesive a controlului, eliminaţi 
flaconul.

Valori 
prevăzute

Datele de control pentru testul Access HCV Ab PLUS sunt furnizate pentru fiecare lot prin intermediul 
„Fişei de date de control al calităţii” conţinute în pachet. Nivelurile medii individuale de reactivitate ale 
laboratoarelor utilizatorilor trebuie să se încadreze în domeniul admisibil corespunzător; cu toate acestea, 
fiecare laborator trebuie să îşi desemneze reactivitatea medie şi domeniile admisibile proprii după ce au 
fost colectate suficiente date18. 

Ţinând cont de faptul că nivelurile specifice de reactivitate pot varia în cadrul diferitelor teste ale 
producătorului, procedurilor, numerelor de lot şi laboratoarelor diferite, fiecare laborator trebuie să îşi 
determine nivelul specific de reactivitate şi să îşi stabilească domeniul propriu de valori 
admisibile18,19,20,21. Domeniul admisibil ar putea include toate valorile din cadrul ± 2 abateri standard ale 
mediei a 20 de valori efective din 20 de analize pentru o perioadă de 30 de zile22. 

BIO-RAD GARANTEAZĂ PERFORMANŢA ACESTOR PRODUSE ÎN CONFORMITATE CU 
DESCRIEREA DE PE ETICHETĂ ŞI DIN BIBLIOGRAFIA FURNIZATĂ. BIO-RAD NU OFERĂ 
NICIO GARANŢIE IMPLICITĂ DE VANDABILITATE SAU CONFORMITATE CU ORICE ALT 
SCOP. BIO-RAD NU VA FI ÎN NICIUN CAZ RESPONSABILĂ PENTRU DAUNE INDIRECTE 
CARE DECURG DIN GARANŢIA EXPLICITĂ MAI SUS MENŢIONATĂ.

Access, UniCel şi Dxl sunt mărci comerciale ale Beckman Coulter, Inc.
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