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1 Предназначение 

Анализът на Access HCV Ab PLUS представлява хемилуминесцентен имунологичен анализ с 
парамагнитни частици за качествено откриване на антитела срещу вируса на хепатит С в човешки 
серум или плазма, като се използват системите Access Immunoassay. Access HCV Ab PLUS е 
предназначен да се използва като помощно средство при диагностицирането на инфекция с HCV и 
като скрининг тест за донори на кръв и плазма. Анализът не е предназначен за изследване или 
скрининг на сборни проби. 
 

2 Кратко описание и обяснение на текста 

Хепатит C вируса (HCV) се счита за основна причина за пост-трансфузионните различни от А и В 
хепатити (NANBH), но също се предава и чрез нетрансфузионни парентерални пътища (при 
наркозависими, пациенти на хемодиализа, трансплантирани пациенти)

(1,2,3,4,5,6,7)
. При петдесет до 

шестдесет процента от пациентите с хепатит С се наблюдава развитие към хроничен хепатит с 
риск за развитие на цироза или хепатоцелуларен карцином

(8,9)
. 

Практиката на задължителен скрининг на всички кръводарители (за анти-HCV антитела) 
значително намали риска от предаване на инфекцията чрез заразена кръв

(10,11)
.  

Access HCV Ab PLUS тестът е предназначен за детекция на анти- HCV антитела в човешки серум 
или плазма, което допринася за предотвратяването на парентералното заразяване. Тестът също 
се използва и за диагностиката на инфекция с HCV. И в двата случая резултатите трябва да се 
интерпретират заедно с клиничните симптоми и други серологични маркери. 
 

3 Принцип на метода 

Access HCV Ab PLUS е индиректен имуноензимен метод. Пробата (серум, плазма или контрола) се 
поставя в реакционната кювета с имитиращ пептид на имунодоминантния епитоп от капсулния 
слой и рекомбинантни белтъци (NS3 и NS4).  
По време на инкубацията двата типа – IgG и IgM антитела, присъстващи в пробата, се захващат от 
твърдата фаза. След инкубация твърдата фаза се задържа от магнитно поле, а несвързаните 
компоненти се изхвърлят навън чрез поредица от измивания. Във втората стъпка конюгатът (анти-
човешки IgG кози антитела, маркирани с алкална фосфатаза) се прибавят към реакционната 
кювета. Последващите инкубация и поредица от измивания елиминират излишния конюгат. 
Хемилуминесцентният субстрат Lumi-Phos 530 се добавя към кюветата и от протичащата ензимна 
реакция се генерира светлина, която се измерва с луминометър. Продуцираната светлина е 
функция на количеството на наличния ензим-конюгат, следователно и на титъра на 
присъстващите анти-HCV антитела в изследваната проба.  
Чрез сравнение на прагова стойност, дефинирана по време на калибрацията на теста, със сигнала 
от пробата се определя наличието или отсъствието на анти-HCV антитела. 
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4 Информация за продукта 

4.1 Описание 

 Access HCV Ab PLUS опаковки с реактиви 
 

Означение на 
етикета 

Описание 
Представяне/ 
подготовка 

34330 

R1a 
Paramagnetic 
particles 

Парамагнитни частици: 
покрити с рекомбинантни белтъци (NS3/NS4) и пептид 
(капсуларен), суспендирани в TRIS буфер с натриев азид (< 0,1 %) 

2 x 50 теста 
Готови за 

използване 

R1b 
Sample diluent 

Дилуент за проби: 
с натриев азид (< 0,1 %) 

R1c 
Conjugate 
diluent 

Дилуент за конюгат: 
с повърхностно активно вещество (ПАВ) натриев азид (< 0,1 %) 

R1d 
Conjugate 

Конюгат: 
Кози анти-човешки IgG алкална фосфатаза конюгат в TRIS буфер 
с повърхностно активно вещество натриев азид (< 0,1 %) и ProClin 
300 (<0,1%) 

4.2 Условия за съхранение и боравене 

 Да се съхранява в изправено положение и в хладилник при температура от 2 до 10°C. 

 Да се постави в хладилник при температура от 2 до 10°C в продължение на минимум два часа 
преди използване върху апарата. 

 Стабилен до изтичане на срока на годност, отбелязан върху етикета, когато се съхранява при 
температура от 2 до 10°C (ако опаковката на реактива е неотворена). 

 Да се разбъркват новите опаковки с ненарушена цялост, като леко се обръщат, докато 
частиците преминат в разтворено състояние и вече не се прилепват към уплътнението или 
страните на ямката. Да не се обръщат обратно опаковки, чиято цялост е нарушена. 

 Стабилен при температура от 2 до 10°C в продължение на 28 дни на таблото след 
първоначалната употреба. 

 Признаци на възможно влошаване на качеството са нарушен еластомерен слой върху 
опаковката или когато контролните стойности са извън обхват. 

 Ако опаковката на реактива е повредена (т.е. нарушен еластомер), опаковката трябва да се 
изхвърли. 

 

5 Предупреждения и предпазни мерки 

 Предназначен е само за in vitro диагностика. Само за професионално използване в 
здравеопазването. 

5.1 Предпазни мерки за здравето и безопасността 

 С този тестов набор трябва да работи само квалифициран персонал, обучен по отношение на 
лабораторните процедури и запознат с потенциалните рискове. Да се носи подходящо 
предпазно облекло, ръкавици и защита за очите/лицето и да се работи по подходящ начин в 
съответствие с добрите лабораторни практики. 

 Този тестов набор съдържа компоненти от човешка кръв. Не е известен метод, който да 
гарантира пълното отсъствие на инфекциозни агенти. Следователно, с всички продукти от 
човешки произход, реактиви и човешки проби трябва да се работи като с потенциални 
преносители на инфекциозни болести, като се спазват препоръчителните универсални 
предпазни мерки срещу патогени, пренасяни по кръвен път, както са определени от OSHA, от 
указанията от действащите правила за биологична безопасност в микробиологични и 
биомедицински лаборатории на CDC/NHI и/или от местни, регионални и национални 
разпоредби. 

 Биологични разлети материали: разлети материали от човешки произход следва да се считат 
за потенциално заразни. Разливи, които не съдържат киселини, трябва да се обеззаразят 
незабавно, включително зоната, на която е разлято, пръски от материалите и всякакви 
замърсени повърхности или оборудване и с подходящ химически дезинфектант, който действа 
ефикасно срещу потенциалните биологични опасности, свързани с въпросните проби 
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(обичайно се използва обикновена белина, разредена 1:10, 70–80 % етанол или изопропанол, 
йодофор, като например 0,5 % Wescodyne™ Plus и др.), и да се подсуши.  Разливи, 
съдържащи киселини, следва да се попият (избършат) по подходящ начин или да се 
неутрализират, като зоната се изплакне с вода и се подсуши; може да е необходимо 
материалите, използвани за попиване на разлива, да се изхвърлят като опасни отпадъци.  
След това зоната следва да се почисти с един от химическите дезинфекционни препарати. 

 Всички проби и материали, използвани, за да се извърши тестът, следва да се изхвърлят като 
съдържащи инфекциозен агент. С лабораторните, химическите и биологично опасните 
отпадъци трябва да се работи и да се изхвърлят в съответствие с местните, регионалните и 
национални разпоредби. 

 Относно рискове и препоръки за предпазни мерки, свързани с всяка една от химическите 
съставки на тестовия набор, моля, обръщайте се за справка към пиктограмата(-ите), 
изобразени на етикетите, и към информацията, предоставена в раздел 5.2. Информационният 
лист за безопасност (ИЛБ) е на разположение на www.bio-rad.com. 

5.2 Предпазни мерки, свързани с процедурата 

Предупреждение: 
 

 
 

H317: Може да причини алергична кожна реакция. 
P280: Използвайте предпазни ръкавици/предпазно облекло/предпазни очила/предпазна маска за 
лице. 
P333+P313: При поява на кожно дразнене или обрив на кожата: Потърсете медицински 
съвет/помощ. 
P302+P352: При контакт с кожата: Измийте обилно със сапун и вода. 
P501: Изхвърлете съдържанието/контейнера в съответствие с местните/регионалните/ 
националните/международните разпоредби. 
 

 Този продукт съдържа човешки или животински съставки. Да се работи внимателно. 
 

6 Проби 

1. Серум или плазма ( хепарин, EDTA или цитрат) са препоръчителните проби за анализ. 
2. Спазвайте следните препоръки за работа, обработка и съхраняване на кръвни проби

(12)
: 

 Всички кръвни проби да се вземат съгласно рутинните предпазни мерки при венепункция. 
Оставете пробите да се съсирят напълно преди центрофугиране. 

 Уверете се, че целият остатъчен фибрин и клетъчен материал са били отстранени преди 
анализа. 

 Следвайте препоръките на производителя за центрофугиране на епруветките за вземане 
на кръв. 

 Дръжте епруветките затворени през цялото време. 

 Съхранявайте пробите при стайна температура (15 до 23°C) не по-дълго от осем часа. 

 Ако изследванията ви няма да се извършат през тези осем часа, съхранете пробите на 2 
до 10 °C. 

 Ако изследванията ви няма да се извършат в рамките на 48 часа или се налага да се 
транспортират - замразете ги при -20 °C

(12)
. 

 Размразявайте пробите само веднъж; за бързо размразяване се препоръчва затопляне за 
няколко минути при 40 °C на водна баня. 

 След размразяване пробата трябва да се разбърка старателно, да се центрофугира 
отново при 3000 g в продължение на 10 минути и да се прехвърли в чашка, за да се 
отстранят всякакви суспендирани фибринови частици и агрегати, които е възможно да 
предизвикат получаване на недействително положителни резултати. 

3. Всяка лаборатория трябва да определи дали е приемливо да има свои собствени епруветки 
за вземане на кръв и продукти от отделяне на серума. Вариациите в тези продукти могат да 
съществуват между отделните производители, а понякога и между различните партиди. 
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7 Процедура 

7.1 Необходими материали 

7.1.1 Доставяни консумативи 

R1 Access HCV Ab PLUS опаковки с реактиви 

7.1.2 Необходими, но недоставяни консумативи 

1. Калибрационни контроли: Access HCV Ab PLUS CALIBRATORS. Отрицателен и положителен 
серум за анти-HCV антитела. 
Кат. № 34335 

2. Материали за качествен контрол (QC):  
• Access HCV Ab PLUS QC 

Кат. № 34339 

• Други налични на пазара контролни серуми 

3. Субстрат за Access 
Кат. № 81906 

4. Access 2: 
Промиващ буфер: Access Wash Buffer II, Кат. № A16792 

5. UniCel
®
 DxI

®
: 

Промиващ буфер: UniCel DxI Wash Buffer II, Кат. № 16793 

6. Системи: 
Access, Access 2, UniCel DxI (UniCel DxI 600, UniCel DxI 800, UniCel DxC 880i, UniCel DxC 860i, 
UniCel DxC 680i, UniCel DxC 660i). 

7.2 Процедура на теста 

1. Обърнете се към наръчниците или помощната система за специфичното описание на 
инсталацията, начало и принципи на работа, характеристиките на системата, оперативните 
инструкции, калибрационните процедури, предпазни и ограничителни мерки, обслужване, 
опасности, съобщения за грешки и др. 

2. Да се разбърка съдържанието на нови (с ненарушена цялост) опаковки с реактиви чрез леко 
обръщане на опаковката на няколко пъти, преди да се зареди върху апарата. Да не се 
обръщат обратно отворени (с ненарушена цялост) опаковки. 

3. Необходимият обем проба за анализ е двадесет и пет (25) μL за всяко определяне 
(добавени към мъртвия обем на контейнера).  

4. Времето до първи резултат е около 55 минути. 
5. Единицата на системата по подразбиране за измерване на резултати от проби е 

съотношението Сигнализиране/Праг (S/CO). 

7.3 Калибриране 

За всички тестове се изисква активна калибрация. Калибрационните данни, определени от 
праговата стойност, са валидни 28 дни. Следователно, за Access HCV Ab PLUS теста се изисква 
калибрация на всеки 28 дни посредством C0 и C1 от Access HCV Ab PLUS CALIBRATORS наборa. 
Обърнете се към съответното упътванеили помощната система за пълни инструкции относно 
теорията на калибрацията, конфигуриране на калибраторите, задаване на калибрацията и 
визуализация на калибрационните данни. 

7.4 Контрол на качеството 

Материалите за контрол на качеството симулират характеристиките на проби от пациенти и са от 
съществено значение за наблюдение на работата на системата за имунохимични анализи. 
Контрол на качеството се препоръчва най-малко на всеки 24 часа

(13) 
и при стартиране на 

системата, преди да се работят проби на пациенти. Да се включат материали на Access HCV Ab 
PLUS QC или други налични в търговската мрежа материали за контрол на качеството, които 
обхващат най-малко две нива на аналита. По-честото използване за тези контроли, както и 
използването на допълнителни контроли, е оставено на преценката на потребителя въз основа на 
добрите лабораторни практики или изискванията за акредитация на лаборатории и приложими 
закони. Да се следват инструкциите на производителя за приготвяне на разтвор и съхранение. 
Всяка лаборатория трябва да установи средни стойности и допустими диапазони, за да се 
гарантира правилното изпълнение. Резултати за контрол на качеството, които не попадат в 
рамките на допустимите диапазони, може да са индикация за невалидни резултати от теста. Да се 
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разгледат внимателно всички резултати от тестовете, получени след последната приемлива 
позиция за качествен контрол на тест за този аналит.  
Анализът Access HCV Ab PLUS е оценяван при стайна температура в границите 18–32°C. За 
оптимални резултати калибрирането на анализа и изследването на проба от пациент трябва да се 
провеждат при сходни температурни условия. Ако температурата на околната среда в 
лабораторията варира с повече от ± 5°C от температурата на калибриране, да се прегледат 
отново резултатите за контрол на качеството и да се калибрира отново, ако е необходимо.  
Обърнете се за справка към съответните ръководства на системата и/или системата за помощ за 
информация относно преразглеждане на резултатите от контролни серуми.  
Всички произведени и разпространени в търговската мрежа реактиви са обект на изчерпателна 
система за контрол на качеството, започваща от получаването на суровините чак до последния 
етап на търговия с продукта.  
Всяка партида е подложена на контрол на качеството и се пуска на пазара само ако са спазени 
критериите за приемливост. 

7.5 Изчисляване/интерпретация на резултатите 

Резултатите от тестовете на пациентите се изчисляват автоматично от софтуера на системата, 
чрез праговата стойност, определена чрез активно калибриране. Резултатите (Сигнал/Праг= S/CO) 
се определят като „реактивни“ или „нереактивни“ в зависимост от съотношението им спрямо 
праговата стойност (сигналът е по-висок или сигналът е равен или по-малък от праговата стойност 
респективно). Все пак, резултатите, които са ~10 % по-ниски от праговата стойност, трябва да се 
тълкуват внимателно и да се тестват повторно. Тази препоръчителна сива зона (от 0,9 до по-
малко от 1,0) трябва да бъде запаметена от потребителя в софтуера на системата (прочетете 
съответните ръководства за системата и/или Помощните файлове на системата за пълни 
инструкции относно сивата зона за качествен тест). По този начин автоматично ще се докладва 
отличителен флаг, което ще даде възможност за бързо идентифициране на резултат, разположен 
в сивата зона. Резултатите от тестовете на пациентите могат да бъдат преглеждани чрез екрана 
Резултати от пробите. Прочетете нужните ръководства за системата и/или Помощните файлове на 
системата за пълни инструкции относно прегледа на резултатите. 
 
Първи резултат на анализа: 

 Всяка проба със съотношение (S/CO) по-ниско от 0,9 се счита за нереактивна спрямо теста 
Access HCV Ab PLUS. 

 Пробите със съотношение (S/CO) ≥ 0,9 и < 1 са в сивата зона и преди окончателната 
интерпретация трябва да се анализират отново двукратно. 

 Проби със съотношение (S/CO) равно или по-голямо от 1 първоначално се считат за 
реактивни към теста Access HCV Ab PLUS, като такива проби трябва да се подложат на 
повторно тестване преди окончателното тълкуване. 

 
Втори резултат на анализа: 
Всички проби, които първоначално са реактивни или показват резултати в сивата зона, трябва да 
се тестват повторно с помощта на Access HCV Ab PLUS: 

 Ако резултатите от повторния тест покажат < 1,0 S/CO, пробата се счита за нереактивна 
(отрицателна) към теста Access HCV Ab PLUS. 

 Ако един от двата резултата е ≥ 1,0 S/CO, първият резултат не може да се повтори и пробата 
се счита за „реактивна” към теста Access HCV Ab PLUS. 

В съответствие с местните разпоредби обаче е необходимо да се анализира всяка "реактивна" 
проба чрез допълнителни тестове, за да се установи несъмнено положителният резултат. 
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Таблица 1: Тълкуване на резултатите от тест HCV Ab PLUS 
 

РезултатСъотношение: Сигнал/Cut-Off Разчитане 
Допълнителни 

тестове 

Първи 
резултат на 

анализа 

S/CO < 0,9 Нереактивна HCV Ab не се открива няма 

S/CO ≥ 1,0 Реактивна 
"Първоначален 

реактив" 
Да се тества 

повторно 

0.9 ≤ S/CO < 1,0 Сива зона 
"Първоначален 

реактив" 
Да се тества 

повторно 

Втори 
резултат на 

анализа 

Да се изследва 
повторно 

двукратно: 
ако и двата 

резултата са < 1,0 

Нереактивна HCV Ab не се открива няма 

Да се изследва 
повторно 

двукратно: 
ако един от двата 
резултата е ≥ 1,0 

Реактивна 
HCV Ab открит 

"Повторно реактивен" 
Потвърдителен 

метод 

 

8 Ограничения на теста 

1. Анализът Access HCV Ab PLUS е строго ограничен до откриване на анти-HCV антитела в 
човешки серум или плазма (хепарин, EDTA или цитрат). Работните характеристики, които 
използват други видове проби, не са установени или са ограничени. 

2. Резултатите от Access HCV Ab PLUS трябва да се тълкуват с оглед на общата клинична 
картина на пациента, включително: клинична анамнеза, данни от допълнителни тестове и 
друга съответстваща информация. 

3. Величината на измерения резултат над праговата стойност не е показателна за общото 
количество присъстващи антитела и/или антигени. 

4. Предвид разнообразието на имунологични реакции на пациенти, заразени с вируса на 
хепатит C (особено по време на сероконверсия), е възможно да бъдат наблюдавани някои 
разлики в отчитането между отделните тестове в зависимост от вида използван антигенен 
протеин. Отрицателният резултат от скрининг тест не изключва вероятността от излагане 
или заразяване с вируса на хепатит C. 

5. Реактивен резултат, получен с анализа Access HCV Ab PLUS, трябва да бъде потвърден 
чрез подходящ метод, за да бъде обявена инфекция. 

6. Всички методи ELISA биха могли да дадат фалшиво положителни реакции. Препоръчително 
е да се провери специфичността на реакцията на всяка проба, доказана повторно 
положителна, чрез подходящ метод, който доказва наличието на антитела срещу HCV. 

7. Имунокомпрометирани лица и състояния, като например тежка инфекция и терапия с 
имуносупресивни лекарства, може да доведе до потискане на нивата на антитела под прага 
на чувствителност на анализа. Резултати, получени при такива проби, следва да се тълкуват 
с повишено внимание. 

 

9 Работни характеристики 

9.1 Прецизно измерване 

Точността на Access HCV Ab PLUS теста беше определена чрез анализите на отрицателни и 
положителни проби. Невъзпроизводимостта в серия беше оценявана от анализите на 4 проби, 
проведени 30 пъти в едно и също стартиране, невъзпроизводимостта във време беше оценявана 
от анализите на 4 проби с трикратни определяния, 2 пъти дневно в продължение на 5 дни. 
Резултатите са показани на следните таблици: 
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9.1.1 Повторяемост 

 

N = 30 Neg 1 Neg 2 Pos 1 Pos 2 

Средна стойност 
(RLU) 

251824 1378166 10966900 12615243 

SD 10202 43987 320857 309281 

CV% 4,05 3,19 2,93 2,45 

 
C.V. беше по-малък от 5 %. 
 

9.1.2 Междинна прецизност 

 

N = 30 Neg 1 Neg 2 Pos 1 Pos 2 

Средна стойност 
на отношения 

(проба/ 
праг) 

0,07 1,34 3,18 4,42 

SD 0,01 0,09 0,21 0,39 

CV% 9,9 6,89 6,64 8,78 

 
C.V. беше по-малък от 10 %. 

9.2 Диагностични характеристики 

9.2.1 Специфичност на диагностиката 

Специфичността на теста беше оценена: 

 като 99,83 % (95 % CI: 99,7–99,9) от популация от 5995 неподбрани предварително 
кръводарители. 

 от популация от 472 хоспитализирани пациенти: 469 бяха отчетени като отрицателни и 3, 
които бяха неустановени с Chiron Riba HCV 3.0, бяха отчетени като слабо положителни с 
Access HCV Ab PLUS теста. 

9.2.2 Чувствителност на диагностиката 

Потвърдени положителни проби за HCV Ab 
Чувствителността на Access HCV Ab PLUS теста беше оценена чрез анализ на 511 добре 
документирани положителни проби, включващи: 

 101 PCR положителни серуми, получени при проследяването на пациенти с хронична HCV 
инфекция, 145 положителни проби от пациенти с HCV инфекция, 77 HCV RNA PCR 
положителни плазми от BBI, 122 генотипизирани HCV положителни проби. 

 SFTS 97 панел, състоящ се от 36 положителни проби 26 генотипизирани и HCV RNA PCR 
положителни проби; 10 положителни (PCR отрицателни) проби с най-малко 2 HCV Ab 
реактивни резултати. 

 Бяха включени също 30 положителни проби от проспективни проучвания за специфичност. 
Всички тези проби представят различни серотипови профили (изолирана реактивност, 2 или 3 
реактивности) и от най-широко разпространените HCV генотипове 1 до 4, и още няколко 
непознати 4c/d и 5 генотипове. 
Всички тези проби са показали положителни резултати при Access HCV Ab PLUS и не е 
установена видима разлика при откриване на различните тествани HCV генотипове. 

 
Проби от панели с проби със сероконверсия в свободна продажба 
Чувствителността на Access HCV Ab PLUS теста беше оценена чрез тестването на 74 групи със 
сероконверсия. 

 От всички 29 изследвани групи детектираните с Access HCV Ab PLUS теста aнти-HCV 
антитела се покачват по-бързо отколкото детектираните с RIBA 3.0 комплементарния тест или 
след много кратко закъснение (от няколко дни). 

 От всички 45 групи Access HCV Ab PLUS тестът беше положителен по същото време (вкл. 
положителните проби от същата кръв), сравнен с по-чувствителните тестове, използвани за 
сравнение. 
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 Само 2 проби със сероконверсия бяха уловени няколко дни по-късно и обратно - 2 проби със 
сероконверсия бяха уловени по-рано с Access HCV Ab PLUS теста. 

 
Пресни проби 

 Бяха тествани още 25 нови проби, положителни за HCV (в рамките на 1 след вземането на 
кръв), и всички се оказаха положителни. 

9.3 Аналитична специфичност 

9.3.1. Проучване за кръстосана реактивност 

Анализите от 108 проби от пациенти, показващи различна патология, несвързана с хепатит С 
(хепатит A или B, херпес, EBV, ревматоиден фактор...), показаха несигнификантна неспецифична 
кръстосана реактивност. 

9.3.2. Проучване на интерференцията 

Проби, съдържащи до 200 mg/L билирубин, до 90 g/L албумин, липемични проби, съдържащи 
еквивалент на 36 g/L триолеин (триглицериди), и хемолизирали проби, съдържащи до 5 g/L 
хемоглобин, не повлияват на резултатите. 
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ACCESS
®
 

Immunoassay System 

HCV Ab PLUS CALIBRATORS  34335 
 

Калибраторите Access HCV Ab PLUS CALIBRATORS са предназначени да 
калибрират анализа на Access HCV Ab PLUS, като се използват системи Access 
Immunoassay. 
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1 Предназначение 

Калибраторите Access HCV Ab PLUS CALIBRATORS са предназначени за калибриране на Access 
HCV Ab PLUS за качествено откриване на антитела срещу HCV в човешки серум и плазма, като се 
използват системите Access Immunoassay. 

 

2 Кратко описание и обяснение на текста 

Калибраторите Access HCV Ab PLUS CALIBRATORS се използват за калибрация (определяне на 
праговата стойност) за Access HCV Ab PLUS теста. Чрез сравнение на интензитета на светлината, 
генерирана от пробата с прагова стойност, става възможно определяне на наличието или 
отсъствието на анти- HCV антитела в пробата. 
 

3 Информация за продукта 

3.1 Описание 

 Access HCV Ab PLUS CALIBRATORS 
 

Означение на 
етикета 

Описание 
Представяне/ 

подготовка 34335 

C0 
Negative Calibrator 

Отрицателен калибратор: 
Негативен (нереактивен) човешки серум за анти- 
HCV антитела, с <0,1 % натриев азид. 

1 x 1 mL 
Готови за 

използване 

C1 
Positive Calibrator 

Положителен калибратор: 
Положителен (реактивен) човешки серум за анти- 
HCV антитела, инактивиран, с <0,1 % натриев азид. 

1 x 1 mL 
Готови за 

използване 

Calibration card Калибровъчна карта: 1 

3.2 Условия за съхранение и боравене 

 Да се съхранява в изправено положение и в хладилник при температура от 2 до 10°C. 

 Преди употреба съдържанието да се разбърква, като внимателно се обръща. Да се избягва 
образуването на мехурчета. 

 Стабилността на отвореното шише е до датата на годност, означена върху етикета на 
шишето, при съхранение при 2 до 10 °C. 

 Признак за възможно увреждане са резултати от качествен контрол извън границите. 
 

4 Предупреждения и предпазни мерки 

 Предназначен е само за in vitro диагностика. Само за професионално използване в 
здравеопазването. 

 Този продукт съдържа човешки или животински съставки. Да се работи внимателно. 

 С този тестов набор трябва да работи само квалифициран персонал, обучен по отношение на 
лабораторните процедури и запознат с потенциалните рискове. Да се носи подходящо 
предпазно облекло, ръкавици и защита за очите/лицето и да се работи по подходящ начин в 
съответствие с добрите лабораторни практики. 

 Материал от човешки произход, който е използван при получаването на реактива, е изследван 
и е установено, че е нереактивен по отношение на повърхностен антиген на хепатит В (HBs 
Ag), антитела срещу човешки имунодефицитен вирус (HIV-1 и HIV-2) и антитела срещу вируса 
на хепатит С (HCV), като се изключи положителният калибратор C1, който е положителен за 
анти-HCV антитела. 

 Този тестов набор съдържа компоненти от човешка кръв. Не е известен метод, който да 
гарантира пълното отсъствие на инфекциозни агенти. Следователно, с всички продукти от 
човешки произход, реактиви и човешки проби трябва да се работи като с потенциални 
преносители на инфекциозни болести, като се спазват препоръчителните универсални 
предпазни мерки срещу патогени, пренасяни по кръвен път, както са определени от OSHA, от 
указанията от действащите правила за биологична безопасност в микробиологични и 
биомедицински лаборатории на CDC/NHI и/или от местни, регионални и национални 
разпоредби. 

 Биологични разлети материали: разлети материали от човешки произход следва да се считат 
за потенциално заразни. Разливи, които не съдържат киселини, трябва да се обеззаразят 
незабавно, включително зоната, на която е разлято, пръски от материалите и всякакви 
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замърсени повърхности или оборудване и с подходящ химически дезинфектант, който действа 
ефикасно срещу потенциалните биологични опасности, свързани с въпросните проби 
(обичайно се използва обикновена белина, разредена 1:10, 70–80 % етанол или изопропанол, 
йодофор, като например 0,5 % Wescodyne™ Plus и др.), и да се подсуши.  Разливи, 
съдържащи киселини, следва да се попият (избършат) по подходящ начин или да се 
неутрализират, като зоната се изплакне с вода и се подсуши; може да е необходимо 
материалите, използвани за попиване на разлива, да се изхвърлят като опасни отпадъци.  
След това зоната следва да се почисти с един от химическите дезинфекционни препарати. 

 Всички проби и материали, използвани, за да се извърши тестът, следва да се изхвърлят като 
съдържащи инфекциозен агент. С лабораторните, химическите и биологично опасните 
отпадъци трябва да се работи и да се изхвърлят в съответствие с местните, регионалните и 
национални разпоредби. 
Информационният лист за безопасност (ИЛБ) е на разположение на www.bio-rad.com. 

 

5 Процедура 

Обърнете се за справка към съответните ръководства за системата и/или към системата за помощ 
за информация относно теория за калибриране, конфигуриране на калибратори, въвеждане на 
заявки за проверяване на калибратор и преразглеждане на данните за калибриране. 
 
Калибриране 
Калибраторите Access HCV Ab PLUS CALIBRATORS се предоставят като отрицателен калибратор 
C0 и положителен калибратор C1. 
Access HCV Ab PLUS тестът изисква калибрационна крива (определяне на праговата стойност). 
Калибрационната крива е „активна“ на Access системата за 28 дни и за всеки отделен партиден 
номер реактив, идентифициран със съответния баркод. След изтичане на периода от 28 дни или 
след поставянето на реагент с друг партиден номер в апарата кривата автоматично става 
невалидна. 
Всяко калибриране изисква най-малко 75 µL от всеки калибратор (трикратно определяне) в 
допълнение към контейнера с пробата и мъртвия обем на системата. Една капка се равнява 
приблизително на 40 µL. 
 

6 Ограничение на теста 

Да се изхвърли флаконът, ако съществуват доказателства за микробно замърсяване или 
прекомерно помътняване на реактива. 
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1 Предназначение 

Access HCV Ab PLUS QC е предназначен за мониторинга на работата на Access HCV Ab PLUS 
теста. 

 

2 Кратко описание и обяснение на текста 

Материалите за контрол на качеството симулират характеристиките на проби от пациенти и са от 
съществено значение за наблюдение на работата на системата на анализа Access HCV Ab PLUS. 
Освен това, те са неразделна част от добрите лабораторни практики

(13,14,15,16,19,20)
. Когато се 

извършват анализи с реактиви на Access за анти-HCV антитела, да се включват контролни 
материали за качество за валидиране на интегритета на анализите. Стойностите на направените 
анализи трябва да попадат в допустимите граници, ако система за извършване на тестовете 
работи правилно. 

 

3 Информация за продукта 

3.1 Описание 

 Access HCV Ab PLUS QC 
 

Означение на 
етикета 

Описание 
Представяне/ 

подготовка 34339 

QC1 
Negative QC 

Отрицателен контрол на качеството: 
Човешки серум с <0,1 % натриев азид. Отрицателен 
(нереактивен) за анти- HCV антитела. 

3 x 2,5 mL 
Готови за 

използване 

QC2 
Positive QC 

Положителен контрол на качеството, анти-HCV: 
Човешки серум с <0,1 % натриев азид. Положителен 
(реактивен) за анти- HCV антитела, инактивиран. 

3 x 2,5 mL 
Готови за 

използване 

QC card QC карта: 1 

3.2 Условия за съхранение и боравене 

 Да се съхранява в изправено положение и в хладилник при температура от 2 до 10°C. 

 Преди употреба съдържанието да се разбърква, като внимателно се обръща. Да се избягва 
образуването на мехурчета. 

 QC е стабилен до изтичане на срока на годност, означен върху етикета на шишето, при 
съхранение от 2 до 10 °C. 

 Флаконът е стабилен при температура от 2 до 10°C в продължение на 30 дни след 
първоначалната употреба. 

 Стойности за контрол на качеството извън допустимия диапазон са възможен признак за 
влошаване на качеството 

 Отнесете се за справка към стойността на QC картата за средни стойности и стандартни 
отклонения (SD). 

 

4 Предупреждения и предпазни мерки 

 Предназначен е само за in vitro диагностика. Само за професионално използване в 
здравеопазването. 

 Този продукт съдържа човешки или животински съставки. Да се работи внимателно. 

 С този тестов набор трябва да работи само квалифициран персонал, обучен по отношение на 
лабораторните процедури и запознат с потенциалните рискове. Да се носи подходящо 
предпазно облекло, ръкавици и защита за очите/лицето и да се работи по подходящ начин в 
съответствие с добрите лабораторни практики. 

 Материал от човешки произход, който е използван при получаването на реактива, е изследван 
и е установено, че е нереактивен по отношение на повърхностен антиген на хепатит В (HBs 
Ag), антитела срещу човешки имунодефицитен вирус (HIV-1 и HIV-2) и антитела срещу вируса 
на хепатит С (HCV), с изключение на положителната контрола за качество QC2, която е 
положителна за анти-HCV антитела. 

 Този тестов набор съдържа компоненти от човешка кръв. Не е известен метод, който да 
гарантира пълното отсъствие на инфекциозни агенти. Следователно, с всички продукти от 
човешки произход, реактиви и човешки проби трябва да се работи като с потенциални 
преносители на инфекциозни болести, като се спазват препоръчителните универсални 
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предпазни мерки срещу патогени, пренасяни по кръвен път, както са определени от OSHA, от 
указанията от действащите правила за биологична безопасност в микробиологични и 
биомедицински лаборатории на CDC/NHI и/или от местни, регионални и национални 
разпоредби. 

 Биологични разлети материали: разлети материали от човешки произход следва да се считат 
за потенциално заразни. 
Разливи, които не съдържат киселини, трябва да се обеззаразят незабавно, включително 
зоната, на която е разлято, пръски от материалите и всякакви замърсени повърхности или 
оборудване и с подходящ химически дезинфектант, който действа ефикасно срещу 
потенциалните биологични опасности, свързани с въпросните проби (обичайно се използва 
обикновена белина, разредена 1:10, 70–80 % етанол или изопропанол, йодофор, като 
например 0,5 % Wescodyne™ Plus и др.), и да се подсуши.  
Разливи, съдържащи киселини, следва да се попият (избършат) по подходящ начин или да се 
неутрализират, като зоната се изплакне с вода и се подсуши; може да е необходимо 
материалите, използвани за попиване на разлива, да се изхвърлят като опасни отпадъци.  
След това зоната следва да се почисти с един от химическите дезинфекционни препарати. 

 Всички проби и материали, използвани, за да се извърши тестът, следва да се изхвърлят като 
съдържащи инфекциозен агент.  
С лабораторните, химическите и биологично опасните отпадъци трябва да се работи и да се 
изхвърлят в съответствие с местните, регионалните и национални разпоредби.. 
Информационният лист за безопасност (ИЛБ) е на разположение на www.bio-rad.com. 

 

5 Процедура 

Access HCV Ab PLUS QC трябва да се третира по същия начин, както и проби на пациенти, и да се 
изработи в съответствие с инструкциите, придружаващи апарата, и/или методът, който се 
използва.  
За да се обработи Access HCV Ab PLUS QC, се изисква проба от минимум 25 µL за всяко от 2-те 
нива на контрол на качеството (еднократно определяне) в допълнение към контейнера с пробата и 
мъртвия обем на системата. Една капка се равнява приблизително на 40 µL.  
Контрол на качеството се препоръчва най-малко на всеки 24 часа

(13,16)
 и при стартиране на 

системата, преди да се работят проби на пациенти.  
По-честото използване на контроли или използването на допълнителни контроли е оставено на 
преценката на потребителя въз основа на добрите лабораторни практики или изискванията за 
акредитация на лабораториите и приложимите закони.  
Обърнете се за справка към съответните ръководства за системата и/или към системата за помощ 
за информация относно теория за контрол на качеството, конфигуриране на контролите, 
въвеждане на заявки за изследване на QC проба и преразглеждане на данните за контрол на 
качеството. 
 

6 Ограничение на теста 

1. Използването на Access HCV Ab PLUS QC не е утвърдено при анализи, различни от анализа 
на Access HCV Ab PLUS. 

2. Резултати за контрол на качеството, които не попадат рамките на допустимите диапазони, 
може да са индикация за невалидни резултати от теста. Да се разгледат внимателно всички 
резултати от тестовете след получаване на последната приемлива позиция за качествен 
контрол на тест за този аналит. 

3. При наличие на микробно замърсяване или мътнина изхвърлете шишето. 
 

7 Очаквани стойности 

Очакваните средни стойности (×) и SD (σ) за Access HCV Ab PLUS QC са предоставени  на „QC 

контролната карта“, съдържаща се в опаковката, за системна конфигурация на първоначалния 
качествен контрол. Индивидуалните средни реактивни нива на лабораториите трябва да попаднат 
в рамките на съответните допустимите граници, но всяка лаборатория трябва да установи своите 
средни реактивни нива и допустими граници след натрупване на достатъчен брой данни

(13,17,21)
.  

Поради това че означените специфични нива на реактивност могат да варират между различните 
производители на тестове, различните процедури, различните партидни номера и различните 
лаборатории, всяка лаборатория трябва да определи специфичните си нива на реактивност и да 
въведе своите граници на допустими стойности

(13,17,18,19)
. В определянето на допустимите граници 

трябва да се включат всички стойности, разположени между ± 2 SD от средната стойност, от 20 
точки, извършени от 20 определяния през период от 30 дни

(21)
. 
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Access, UniCel и DxI са търговски марки на Beckman Coulter, Inc. 
ProClin е търговска марка на Rohm and Haas Company или на нейните дъщерни фирми и филиали. 
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