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1 Προοριζόμενη χρήση 

Ο προσδιορισμός Access HCV Ab PLUS είναι ένας ανοσοπροσδιορισμός χημειοφωταύγειας με 
παραμαγνητικά σωματίδια για την ποιοτική ανίχνευση αντισωμάτων κατά του ιού της ηπατίτιδας C στον 
ανθρώπινο ορό ή το ανθρώπινο πλάσμα, με χρήση των Συστημάτων Ανοσοπροσδιορισμού Access. Το 
Access HCV Ab PLUS προορίζεται να χρησιμοποιείται ως βοήθημα στη διάγνωση της μόλυνσης από τον 
HCV και ως εξέταση διαλογής δοτών αίματος και πλάσματος. Ο προσδιορισμός δεν προορίζεται για την 
εξέταση ή τη διαλογή ομαδοποιημένων δειγμάτων. 
 

2 Περίληψη και επεξήγηση της εξέτασης 

Ο ιός της ηπατίτιδας C (HCV) θεωρείται υπεύθυνος για την πλειοψηφία των μεταδιδόμενων μετά από 
μετάγγιση περιστατικών ηπατίτιδας μη Α μη Β (HNANB), καθώς και για τα περιστατικά εκτός μεταγγίσεων 
που μεταδίδονται διά της παρεντερικής οδού (τοξικομανείς, αιμοδιύλιση, μεταμοσχευμένοι 
ασθενείς)

(1,2,3,4,5,6,7)
. Το 50% έως 60% των προσβεβλημένων από ηπατίτιδα C ασθενών είναι επιρρεπείς 

στην ανάπτυξη χρόνιας ηπατίτιδας και στον κίνδυνο εξέλιξης σε κίρρωση ή καρκίνωμα του ήπατος
(8,9)

. 
Η καθιέρωση της υποχρεωτικής διαλογής κάθε αιμοδοσίας (για αντισώματα αντι-HCV) έχει μειώσει 
σημαντικά τον κίνδυνο μετάδοσης μέσω μολυσμένου αίματος

(10,11)
. 

Ο προσδιορισμός Access HCV Ab PLUS προορίζεται για την ανίχνευση των αντισωμάτων αντι-HCV στον 
ανθρώπινο ορό ή το ανθρώπινο πλάσμα, συμβάλλοντας κατ' αυτόν τον τρόπο στην πρόληψη των 
παρεντερικών μολύνσεων. Συν τοις άλλοις, μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη διάγνωση της μόλυνσης από 
τον ιό της ηπατίτιδας C (HCV). Και στις δύο περιπτώσεις, τα αποτελέσματα θα πρέπει να ερμηνεύονται 
σε συνδυασμό με τα κλινικά δεδομένα και άλλους ορολογικούς δείκτες. 
 

3 Αρχές της διαδικασίας 

Ο προσδιορισμός Access HCV Ab PLUS είναι ένας έμμεσος ανοσοενζυμικός προσδιορισμός. Το δείγμα 
(ορός, πλάσμα ή μάρτυρας) προστίθεται σε μια κυβέτα με παραμαγνητικά σωματίδια επικαλυμμένα με 
ένα πεπτίδιο που μιμείται τα ανοσοκυρίαρχα επίτοπα της περιοχής του καψιδίου και τις ανασυνδυασμένες 
πρωτεΐνες (NS3 και NS4). 
Κατά την επώαση, τα IgG και IgM που υπάρχουν στο δείγμα συλλαμβάνονται από τη στερεά φάση. Μετά 
την επώαση, η στερεά φάση συλλέγεται από ένα μαγνητικό πεδίο και τα υλικά που δεν δεσμεύτηκαν 
απομακρύνονται μέσω μιας σειράς πλύσεων. Σε μια δεύτερη φάση, προστίθεται στην κυβέτα ένα συζυγές 
(αντιανθρώπινο αντίσωμα IgG αίγας, με επισήμανση αλκαλικής φωσφατάσης). Μετά από νέα επώαση, το 
πλεονάζον συζυγές απορρίπτεται με μια περαιτέρω σειρά πλύσεων. Προστίθεται χημειοφωταυγές 
υπόστρωμα, Lumi-Phos 530, και τα φωτόνια που εκπέμπονται από την ενζυμική αντίδραση 
καταμετρώνται με τη βοήθεια αναλυτή χημειοφωταύγειας. Η ένταση του εκπεμπόμενου σήματος είναι 
ανάλογη της ποσότητας του ενζυμικού συζυγούς που υπάρχει και ως εκ τούτου ανάλογη του τίτλου των 
αντισωμάτων αντι-HCV που υπάρχουν στο υπό εξέταση δείγμα. Με τη σύγκριση της τιμής αποκοπής που 
έχει καθιερωθεί βάσει της βαθμονόμησης του προσδιορισμού με το σήμα που υπάρχει στο δείγμα, 
καθορίζεται η παρουσία ή απουσία αντισωμάτων αντι-HCV. 
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4 Πληροφορίες προϊόντος 

4.1 Περιγραφή 

 Συσκευασίες αντιδραστηρίων Access HCV Ab PLUS 
 

Αναγνωριστικά 
στοιχεία 
ετικέτας 

Περιγραφή 
Παρουσίαση / 
προετοιμασία 

34330 

R1a 
Paramagnetic 
particles 

Παραμαγνητικά σωματίδια: 
επικαλυμμένα με ανασυνδυασμένες πρωτεΐνες (NS3/NS4) και πεπτίδιο 
(πλευρά καπακιού) που βρίσκονται σε εναιώρημα σε διάλυμα TRIS, με 
αζίδιο του νατρίου (< 0,1%) 

2 x 50 
εξετάσεις 

Έτοιμες προς 
χρήση 

R1b 
Sample diluent 

Αραιωτικό δείγματος: 
με αζίδιο του νατρίου (< 0,1%) 

R1c 
Conjugate 
diluent 

Αραιωτικό συζυγούς: 
με επιφανειοδραστικό, αζίδιο του νατρίου (< 0,1%) 

R1d 
Conjugate 

Συζυγές: 
Συζυγές αίγας αντί-ανθρώπινης IgG αλκαλικής φωσφατάσης σε 
διάλυμα TRIS, με επιφανειοδραστικό, αζίδιο του νατρίου (< 0,1%) και 
ProClin 300 (< 0,1%) 

4.2 Συνθήκες αποθήκευσης και χειρισμού 

 Φύλαξη σε όρθια θέση και ψύξη στους 2 έως 10°C. 

 Ψύξτε στους 2 έως 10°C για τουλάχιστον δύο ώρες πριν από τη χρήση στο όργανο. 

 Σταθερό έως την ημερομηνία λήξης η οποία δηλώνεται στην ετικέτα όταν φυλάσσεται στους 2 έως 
10°C (εάν η συσκευασία αντιδραστηρίου δεν έχει ανοιχθεί). 

 Αναμίξτε τις νέες συσκευασίες που δεν έχουν τρυπηθεί, ανακινώντας τις απαλά έως ότου τα 
σωματίδια διαλυθούν και δεν είναι πλέον επικολλημένα στη σφράγιση ή στα πλευρικά τοιχώματα της 
κοιλότητας. Μην ανακινείτε τις συσκευασίες που έχουν τρυπηθεί. 

 Σταθερό στους 2 έως 10°C για 28 ημέρες σε χρήση μετά την αρχική χρήση. 

 Ενδείξεις πιθανής φθοράς είναι το σπασμένο ελαστομερές στρώμα της συσκευασίας ή τιμές 
μαρτύρων που βρίσκονται εκτός εύρους. 

 Αν η συσκευασία του αντιδραστηρίου έχει καταστραφεί (δηλ. σπασμένο ελαστομερές), απορρίψτε τη 
συσκευασία. 

 

5 Προειδοποιήσεις και προφυλάξεις 

 Για διαγνωστική χρήση in vitro. Για χρήση μόνο από επαγγελματίες στον χώρο της υγειονομικής 
περίθαλψης. 

5.1 Προφυλάξεις υγείας και ασφαλείας 

 Ο χειρισμός του παρόντος κιτ εξέτασης θα πρέπει να διεξάγεται μόνο από ειδικευμένο προσωπικό, 
καταρτισμένο στις εργαστηριακές διαδικασίες και εξοικειωμένο με τους δυνητικούς κινδύνους τους. 
Φοράτε κατάλληλο προστατευτικό ρουχισμό, γάντια και προστατευτικά για τα μάτια/το πρόσωπο και 
χειρίζεστε τον εξοπλισμό κατάλληλα, σύμφωνα με την Ορθή Εργαστηριακή Πρακτική. 

 Αυτό το κιτ εξέτασης περιέχει συστατικά ανθρώπινου αίματος. Καμία γνωστή μέθοδος εξέτασης δεν 
μπορεί να εξασφαλίσει πλήρως την απουσία μολυσματικών παραγόντων. Συνεπώς, η διαχείριση 
όλων των ανθρώπινων παραγώγων, των αντιδραστηρίων και των ανθρώπινων δειγμάτων θα πρέπει 
να γίνεται ως δυνάμενων να μεταδώσουν μολυσματικές ασθένειες, σύμφωνα με τις προτεινόμενες 
Γενικές Προφυλάξεις για μεταδιδόμενα διά του αίματος παθογόνα, όπως ορίζονται από τον OSHA, 
τις κατευθυντήριες οδηγίες από τους τρέχοντες κανόνες CDC/NHI για τη βιοασφάλεια σε 
μικροβιολογικά και βιοϊατρικά εργαστήρια ή/και τους τοπικούς, περιφερειακούς ή εθνικούς 
κανονισμούς. 

 Βιολογικές εκχύσεις: Οι εκχύσεις υλικών ανθρώπινης προέλευσης θα πρέπει να αντιμετωπίζονται ως 
δυνητικά μολυσματικές. 
Οι εκχύσεις που δεν περιέχουν οξύ θα πρέπει να απολυμαίνονται άμεσα, μαζί με την περιοχή 
έκχυσης, τα υλικά και όλες τις επιμολυσμένες επιφάνειες ή τον εξοπλισμό και με κατάλληλο χημικό 
απολυμαντικό το οποίο είναι αποτελεσματικό στα δυνητικά βιολογικά επικίνδυνα υλικά των εν λόγω 
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δειγμάτων (συνήθως χλωρίνη οικιακής χρήσης σε αραίωση 1:10, 70-80% αιθανόλη ή 
ισοπροπανόλη, κάποιο ιωδοφόρο όπως 0,5% Wescodyne™ Plus κ.λπ.) και να σκουπίζονται καλά.  
Οι εκχύσεις που περιέχουν οξύ θα πρέπει να απορροφώνται κατάλληλα (να σκουπίζονται) ή να 
εξουδετερώνονται, ενώ η περιοχή πρέπει να καθαρίζεται καλά με νερό και να σκουπίζεται τελείως. 
Τα υλικά που χρησιμοποιούνται για την απορρόφηση της έκχυσης ενδέχεται να πρέπει να 
απορρίπτονται ως επικίνδυνα απόβλητα.  
Η περιοχή θα πρέπει να απολυμαίνεται ακολούθως με κάποιο από τα χημικά απολυμαντικά. 

 Απορρίπτετε όλα τα δείγματα και τα υλικά που χρησιμοποιούνται για τη διεξαγωγή της εξέτασης ως 
εάν περιείχαν μολυσματικό παράγοντα.  
Τα εργαστηριακά, χημικά ή βιολογικά επικίνδυνα απόβλητα πρέπει να υφίστανται διαχείριση και να 
απορρίπτονται σύμφωνα με όλους τους τοπικούς, περιφερειακούς και εθνικούς κανονισμούς. 

 Για συστάσεις αναφορικά με τους κινδύνους και τις προφυλάξεις που σχετίζονται με οποιαδήποτε 
χημικά συστατικά αυτού του κιτ εξέτασης, ανατρέξτε στα εικονογράμματα που βρίσκονται στις 
ετικέτες και στις πληροφορίες που παρέχονται στην ενότητα 5.2. Το Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας 
(ΔΔΑ) διατίθεται στη διεύθυνση www.bio-rad.com. 

5.2 Προφυλάξεις ως προς τη διαδικασία 

Προειδοποίηση: 
 

 
 

H317: Μπορεί να προκαλέσει δερματική αλλεργική αντίδραση. 
P280: Φοράτε προστατευτικά γάντια/προστατευτικό ρουχισμό/προστατευτικά για τα μάτια/το πρόσωπο. 
P333+P313: Εάν παρατηρηθεί ερεθισμός του δέρματος ή εμφανιστεί εξάνθημα: 
Συμβουλευθείτε/Επισκεφθείτε γιατρό. 
P302+P352: Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα: Πλύνετε με άφθονο νερό και σαπούνι. 
P501: Απορρίπτετε τα περιεχόμενα/τον περιέκτη σύμφωνα με τους τοπικούς/περιφερειακούς/ 
εθνικούς/διεθνείς κανονισμούς. 

 

 Αυτό το προϊόν περιέχει ανθρώπινα ή ζωικά συστατικά. Χειριστείτε το με προσοχή. 
 

6 Δείγματα 

1. Ο ορός ή το πλάσμα (ηπαρίνη, EDTA ή κιτρικό οξύ) είναι τα συνιστώμενα δέιγματα. 
2. Τηρείτε τις παρακάτω συστάσεις σχετικά με το χειρισμό, την επεξεργασία και τη φύλαξη των 

δειγμάτων αίματος
(12)

: 

 Συλλέγετε όλα τα δείγματα αίματος τηρώντας τις προφυλάξεις ρουτίνας για τη φλεβοκέντηση. 
Αφήνετε τα δείγματα να πήζουν εντελώς πριν από τη φυγοκέντρηση. 

 Βεβαιωθείτε ότι όλα τα υπολείμματα ινώδους και κυτταρικού υλικού έχουν αφαιρεθεί πριν από την 
ανάλυση. 

 Τηρείτε τις συστάσεις του κατασκευαστή του σωλήνα συλλογής αίματος για τη φυγοκέντρηση. 

 Διατηρείτε τους σωλήνες σφιχτά πωματισμένους σε κάθε περίπτωση. 

 Φυλάσσετε τα δείγματα σε θερμοκρασία δωματίου (15 έως 23°C) για όχι περισσότερο από 8 
ώρες. 

 Αν ο προσδιορισμός δεν πρόκειται να ολοκληρωθεί εντός 8 ωρών, ψύξτε τα δείγματα στους +2-
10°C. 

 Αν ο προσδιορισμός δεν πρόκειται να ολοκληρωθεί εντός 48 ωρών ή για την αποστολή των 
δειγμάτων, καταψύξτε στους -20°C ή σε χαμηλότερη θερμοκρασία

(12)
. 

 Αποψύχετε τα δείγματα μόνο μία φορά -ταχεία απόψυξη μέσω θέρμανσης για μερικά λεπτά σε 
υδατόλουτρο θερμοκρασίας 40°C. 

 Μετά την απόψυξη, το δείγμα πρέπει να αναμιγνύεται καλά, να φυγοκεντρείται ξανά στα 3.000 g 
για 10 λεπτά και να μεταφέρεται σε ένα κύπελλο, προκειμένου να αφαιρεθούν τυχόν αιωρούμενα 
ινώδη σωματίδια ή συσσωματώματα τα οποία ενδέχεται να δώσουν εσφαλμένα θετικά 
αποτελέσματα. 

3. Κάθε εργαστήριο θα πρέπει να καθορίζει τη δυνατότητα αποδοχής των σωλήνων συλλογής του 
αίματος και των προϊόντων διαχωρισμού του ορού. Αποκλίσεις στα προϊόντα αυτά μπορεί να 
υπάρξουν μεταξύ των κατασκευαστών και, κατά καιρούς, από παρτίδα σε παρτίδα. 

 



 Access HCV Ab PLUS A33605D 
7/22 

7 Διαδικασία 

7.1 Απαιτούμενο υλικό 

7.1.1 Παρεχόμενα υλικά 

Συσκευασίες αντιδραστηρίων R1 Access HCV Ab PLUS 

7.1.2 Υλικά που απαιτούνται αλλά δεν παρέχονται 

1. Βαθμονομητές Access HCV Ab PLUS CALIBRATORS 
Παρέχονται ως ένας αρνητικός όρος αντισώματος HCV και ένας θετικός ορός αντισώματος έναντι 
του HCV. 
Αρ. κατ. 34335 

2. Υλικά ελέγχου ποιότητας:  
• Access HCV Ab PLUS QC 

Αρ. κατ. 34339 

• Άλλοι οροί ελέγχου που διατίθενται στο εμπόριο 

3. Υπόστρωμα Access Substrate 
Αρ. κατ. 81906 

4. Access 2: 
Ρυθμιστικό διάλυμα έκπλυσης: Access Wash Buffer II, Αρ. κατ. A16792 

5. UniCel
®
 DxI

®
: 

Ρυθμιστικό διάλυμα έκπλυσης: UniCel DxI Wash Buffer II, Αρ. κατ. 16793 

6. Συστήματα: 
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 Διαδικασία προσδιορισμού 

1. Ανατρέξτε στα κατάλληλα εγχειρίδια συστήματος ή/και στο σύστημα Βοήθειας για μια αναλυτική 
περιγραφή της εγκατάστασης, της εκκίνησης, των αρχών λειτουργίας, των χαρακτηριστικών 
απόδοσης του συστήματος, των οδηγιών λειτουργίας, των διαδικασιών βαθμονόμησης, των 
περιορισμών και των προφυλάξεων λειτουργίας, των κινδύνων, της συντήρησης και της 
αντιμετώπισης προβλημάτων. 

2. Αναμιγνύετε τα περιεχόμενα νέων (μη τρυπημένων) συσκευασιών αντιδραστηρίων ανακινώντας 
απαλά αρκετές φορές τη συσκευασία πριν από την τοποθέτησή της στο όργανο. Μην ανακινείτε 
ανοιγμένες (τρυπημένες) συσκευασίες. 

3. Είκοσι πέντε (25) μL δείγματος χρησιμοποιούνται για κάθε καθορισμό (επιπροσθέτως του νεκρού 
όγκου). 

4. Ο χρόνος έως το πρώτο αποτέλεσμα είναι περίπου 55 λεπτά. 
5. Η προεπιλεγμένη μονάδα μέτρησης του συστήματος για τα αποτελέσματα του δείγματος είναι ο 

λόγος Σήματος/Τιμή αποκοπής (S/CO). 

7.3 Βαθμονόμηση 

Για όλες τις εξετάσεις, απαιτείται μια ενεργή καμπύλη βαθμονόμησης. Τα δεδομένα βαθμονόμησης, τα 
οποία καθορίζουν την τιμή αποκοπής, ισχύουν για διάστημα 28 ημερών. Συνεπώς, για τον προσδιορισμό 
Access HCV Ab PLUS, απαιτείται βαθμονόμηση κάθε 28 ημέρες με χρήση των C0 και C1 από το κιτ 
βαθμονομητών HCV Ab PLUS CALIBRATORS. Ανατρέξτε στα κατάλληλα εγχειρίδια συστήματος ή/και 
στο σύστημα Βοήθειας για πληροφορίες σχετικά με τη θεωρία βαθμονόμησης, τη διαμόρφωση των 
βαθμονομητών, την καταχώριση απαιτήσεων εξέτασης βαθμονομητή και την ανασκόπηση των 
δεδομένων βαθμονόμησης. 

7.4 Έλεγχος ποιότητας 

Τα υλικά ελέγχου ποιότητας προσομοιώνουν τα χαρακτηριστικά των δειγμάτων των ασθενών και είναι 
απαραίτητα για την παρακολούθηση της απόδοσης του συστήματος ανοσοχημικού προσδιορισμού. 
Συνιστάται έλεγχος ποιότητας τουλάχιστον κάθε 24 ώρες

(13) 
και κατά την εκκίνηση του συστήματος, πριν 

από την επεξεργασία δειγμάτων από ασθενείς. Συμπεριλάβετε το Access HCV Ab PLUS QC ή άλλα 
εμπορικά διαθέσιμα υλικά ελέγχου ποιότητας που καλύπτουν τουλάχιστον δύο επίπεδα αναλύτη. Η 
συχνότερη χρήση αυτών των ελέγχων ή η χρήση πρόσθετων ελέγχων αφήνεται στη διακριτική ευχέρεια 
του χρήστη με βάση την ορθή εργαστηριακή πρακτική ή τις απαιτήσεις πιστοποίησης του εργαστηρίου και 
τους ισχύοντες νόμους. Ακολουθείτε τις οδηγίες του κατασκευαστή για την ανασύσταση και την 
αποθήκευση. Κάθε εργαστήριο θα πρέπει να καθιερώνει μέσες τιμές και αποδεκτά εύρη ώστε να 
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διασφαλίζει την κατάλληλη απόδοση. Αποτελέσματα ελέγχου ποιότητας που δεν βρίσκονται εντός των 
αποδεκτών ορίων μπορεί να αποτελούν ένδειξη μη έγκυρων αποτελεσμάτων εξέτασης. Εξετάστε όλα τα 
αποτελέσματα των εξετάσεων που διενεργήθηκαν από τη λήψη του τελευταίου σημείου εξέτασης ελέγχου 
ποιότητας που ήταν αποδεκτό για αυτόν τον αναλύτη.  
Ο προσδιορισμός Access HCV Ab PLUS έχει αξιολογηθεί σε εύρος θερμοκρασίας δωματίου μεταξύ 18-
32°C. Για βέλτιστα αποτελέσματα, η βαθμονόμηση προσδιορισμού και η εξέταση δειγμάτων ασθενών θα 
πρέπει να διεξάγονται κάτω από παρόμοιες συνθήκες θερμοκρασίας. Αν η θερμοκρασία περιβάλλοντος 
του εργαστηρίου παρουσιάζει διακυμάνσεις μεγαλύτερες των ± 5°C από τη θερμοκρασία της 
βαθμονόμησης, πραγματοποιήστε ανασκόπηση των αποτελεσμάτων ελέγχου ποιότητας και επαναλάβετε 
τη βαθμονόμηση, ανάλογα με τις ανάγκες.  
Ανατρέξτε στα κατάλληλα εγχειρίδια συστήματος ή/και στο σύστημα Βοήθειας για πληροφορίες σχετικά με 
την ανασκόπηση των αποτελεσμάτων ελέγχου ορών.  
Όλα τα αντιδραστήρια που κατασκευάζονται και διατίθενται στο εμπόριο υπόκεινται σε διεξοδικό σύστημα 
ποιότητας, από την παραλαβή των πρώτων υλών έως την τελική εμπορευματοποίηση των προϊόντων.  
Κάθε παρτίδα υπόκειται σε έλεγχο ποιότητας και κυκλοφορεί στην αγορά, μόνο εάν συμμορφώνεται με τα 
κριτήρια αποδοχής. 

7.5 Υπολογισμός / Ερμηνεία των αποτελεσμάτων 

Τα αποτελέσματα της εξέτασης του ασθενούς υπολογίζονται αυτόματα από το λογισμικό του συστήματος 
με χρήση της «τιμής αποκοπής»που έχει προσδιοριστεί με ενεργό βαθμονόμηση. Τα αποτελέσματα 
(Σήμα/Τιμή Αποκοπής = S/CO) χαρακτηρίζονται ως «αντιδρόντα» ή «μη αντιδρόντα» ως συνάρτηση της 
σχέσης τους με την «τιμή αποκοπής» (σήμα μεγαλύτερο από ή ίσο με ή μικρότερο από την τιμή 
αποκοπής). Ωστόσο, αποτελέσματα κατά ~10% χαμηλότερα από την «τιμή αποκοπής» θα πρέπει να 
ερμηνεύονται με σύνεση και να επανεξετάζονται εις διπλούν. Αυτή η συνιστώμενη γκρίζα ζώνη (από 0,9 
έως λιγότερο από 1,0) θα πρέπει να αποθηκεύεται από το χρήστη στο λογισμικό του συστήματος 
(ανατρέξτε στα κατάλληλα εγχειρίδια συστήματος ή/και στο σύστημα Βοήθειας για πλήρεις οδηγίες 
σχετικά με την γκρίζα ζώνη για ποιοτικό προσδιορισμό). Με αυτόν τον τρόπο θα αναφέρεται αυτόματα 
ένα διακριτικό σημάδι, το οποίο επιτρέπει την ταχεία αναγνώριση ενός αποτελέσματος που βρίσκεται 
στην γκρίζα ζώνη. Η ανασκόπηση των αποτελεσμάτων των εξετάσεων των ασθενών μπορεί να 
πραγματοποιείται μέσω της οθόνης αποτελεσμάτων δειγμάτων. Ανατρέξτε στα κατάλληλα εγχειρίδια 
συστήματος ή/και στο σύστημα Βοήθειας για πλήρεις οδηγίες σχετικά με την ανασκόπηση των 
αποτελεσμάτων. 
 
Ανάλυση πρώτου αποτελέσματος: 

 Κάθε δείγμα με λόγο (S/CO) χαμηλότερο από 0,9 θεωρείται μη αντιδρόν με την εξέταση Access HCV 
Ab PLUS. 

 Δείγματα με λόγο (S/CO) ≥ 0,9 και < 1 βρίσκονται στην γκρίζα ζώνη και θα πρέπει να υποβάλλονται 
σε επανεξέταση εις διπλούν πριν από την τελική ερμηνεία. 

 Δείγματα με λόγο S/CO) μεγαλύτερο από ή ίσο με 1 θεωρούνται αρχικά αντιδρόντα με το Access 
HCV Ab PLUS και αυτά τα δείγματα θα πρέπει να υποβάλλονται σε επανεξέταση εις διπλούν πριν 
από την τελική τους ερμηνεία. 

 
Ανάλυση δεύτερου αποτελέσματος: 
Όλα τα δείγματα που θεωρούνται αρχικά αντιδρόντα ή εντός της γκρίζας ζώνης θα πρέπει να υποβάλλονται 
σε επανεξέταση εις διπλούν με χρήση του προσδιορισμού Access HCV Ab PLUS: 

 Εάν τα αποτελέσματα των επαναληπτικών εξετάσεων έχουν λόγο S/CO < 1,0, το δείγμα πρέπει να 
θεωρείται μη αντιδρόν (αρνητικό) για τον προσδιορισμό Access HCV Ab PLUS. 

 Εάν ένα από τα δύο αποτελέσματα έχει λόγο S/CO ≥ 1,0, το αρχικό αποτέλεσμα μπορεί να 
επαναληφθεί και το δείγμα χαρακτηρίζεται ως «αντιδρόν» για την εξέταση Access HCV Ab PLUS. 

Ωστόσο, σύμφωνα με τους τοπικούς κανονισμούς, είναι απαραίτητο να αναλύεται κάθε «αντιδρόν» δείγμα 
με συμπληρωματικές εξετάσεις για τον σαφή καθορισμό του θετικού αποτελέσματος. 
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Πίνακας 1: Ερμηνεία αποτελεσμάτων Access HCV Ab PLUS 
 

Αποτέλεσμα 
Λόγος: Σήμα/Τιμή Αποκοπής 

Ερμηνεία 
Συμπληρωματικές 

εξετάσεις 

Ανάλυση πρώτου 
αποτελέσματος 

S/CO < 0,9 
Μη 

αντιδρόν 
Δεν ανιχνεύθηκε 
αντίσωμα HCV 

ΔΕ 

S/CO ≥ 1,0 Αντιδρόν «Αρχικά αντιδρόν» 
Επανεξέταση εις 

διπλούν 

0,9 ≤ S/CO < 1,0 
Γκρίζα 
ζώνη 

«Αρχικά αντιδρόν» 
Επανεξέταση εις 

διπλούν 

Ανάλυση 
δεύτερου 

αποτελέσματος 

Επανεξέταση εις 
διπλούν: αν τα 2 
αποτελέσματα  

είναι < 1,0 

Μη 
αντιδρόν 

Δεν ανιχνεύθηκε 
αντίσωμα HCV 

ΔΕ 

Επανεξέταση εις 
διπλούν: αν ένα από 
τα 2 αποτελέσματα 

είναι ≥ 1,0 

Αντιδρόν 
Ανιχνεύθηκε αντίσωμα 
HCV «Επανειλημμένα 

αντιδρόν» 

Συμπληρωματική 
εξέταση 

 

8 Περιορισμοί εξέτασης 

1. Ο προσδιορισμός Access HCV Ab PLUS περιορίζεται αυστηρά στην ανίχνευση αντισωμάτων 
ενάντια στον HCV σε ανθρώπινο ορό ή πλάσμα (Ηπαρίνη, EDTA ή κιτρικό άλας). Τα 
χαρακτηριστικά απόδοσης με χρήση άλλων τύπων δειγμάτων δεν έχουν καθιερωθεί ή είναι 
περιορισμένα. 

2. Τα αποτελέσματα του Access HCV Ab PLUS θα πρέπει να ερμηνεύονται υπό το φως της 
συνολικής κλινικής εικόνας του ασθενούς, όπως: κλινικό ιστορικό, δεδομένα από πρόσθετες 
εξετάσεις και άλλες κατάλληλες πληροφορίες. 

3. Το μέγεθος του μετρούμενου αποτελέσματος, πάνω από την τιμή αποκοπής, δεν είναι ενδεικτικό 
της συνολικής ποσότητας των αντισωμάτων ή/και του αντιγόνου που υπάρχουν. 

4. Δεδομένου του ποικίλου χαρακτήρα των ανοσολογικών αντιδράσεων των ασθενών που έχουν 
μολυνθεί με τον ιό της Ηπατίτιδας C (ειδικά κατά τη διάρκεια ορομετατροπών), μπορούν να 
παρατηρηθούν ορισμένες διαφορές στον τρόπο ανίχνευσης μεταξύ των εξετάσεων ανάλογα με το 
είδος των αντιγονικών πρωτεϊνών που χρησιμοποιούνται. Ένα αρνητικό αποτέλεσμα με εξέταση 
διαλογής δεν αποκλείει την πιθανότητα έκθεσης σε ή μόλυνσης από τον Ιό της Ηπατίτιδας C. 

5. Για να ανακοινωθεί μια μόλυνση, ένα αντιδρόν αποτέλεσμα που λαμβάνεται με τον προσδιορισμό 
Access HCV Ab PLUS θα πρέπει να επιβεβαιώνεται με κατάλληλη μέθοδο. 

6. Όλες οι τεχνικές τύπου ELISA ενδέχεται να παράγουν ψευδείς θετικές αντιδράσεις. Συνιστάται η 
επαλήθευση της προσδιοριστικότητας της αντίδρασης για κάθε επαναλαμβανόμενα θετικό δείγμα 
που εντοπίζεται με χρήση της κατάλληλης μεθόδου για να αποδειχθεί η παρουσία αντισωμάτων 
αντι-HCV. 

7. Ανοσοκατασταλμένα άτομα και καταστάσεις όπως σοβαρή λοίμωξη και θεραπεία με 
ανοσοκατασταλτικά φάρμακα μπορεί να έχουν ως αποτέλεσμα την καταστολή των επιπέδων των 
αντισωμάτων κάτω από το όριο ανίχνευσης του προσδιορισμού. Αποτελέσματα που λαμβάνονται 
από τέτοια δείγματα θα πρέπει να ερμηνεύονται με προσοχή. 

 

9 Χαρακτηριστικά απόδοσης 

9.1 Μέτρηση ακρίβειας 

Η ακρίβεια του Αccess HCV Ab PLUS καθορίστηκε μέσω ανάλυσης αρνητικών και θετικών δειγμάτων. Η 
επαναληψιμότητα αξιολογήθηκε μέσω της εξέτασης 4 δειγμάτων 30 φορές στην ίδια εκτέλεση, ενώ η 
αναπαραγωγιμότητα αξιολογήθηκε μέσω εξέτασης 4 δειγμάτων εις τριπλούν,2 φορές την ημέρα επί 5 
ημέρες. Τα αποτελέσματα εμφανίζονται στους ακόλουθους πίνακες: 
 

  



A33605D Access HCV Ab PLUS 
10/22 

9.1.1 Επαναληψιμότητα 

 

N = 30 ΑΡΝ 1 ΑΡΝ 2 ΘΕΤ 1 ΘΕΤ 2 

Μέση τιμή (RLU) 251824 1378166 10966900 12615243 

Τυπική απόκλιση 
(S.D.) 

10202 43987 320857 309281 

Συντελεστής 
διακύμανσης  

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

 
Συντελεστές διακύμανσης χαμηλότεροι από 5%. 
 

9.1.2 Ενδιάμεση ακρίβεια 

 

N = 30 ΑΡΝ 1 ΑΡΝ 2 ΘΕΤ 1 ΘΕΤ 2 

Μέση τιμή λόγων 
(Σήμα/Τιμή 
αποκοπής) 

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 

 
Συντελεστές διακύμανσης χαμηλότεροι από 10%. 

9.2 Διαγνωστική απόδοση 

9.2.1 Διαγνωστική προσδιοριστικότητα 

Η προσδιοριστικότητα της εξέτασης εκτιμήθηκε: 

 ως 99,83 % (Διάστημα εμπιστοσύνης 95%: 99,7-99,9) επί πληθυσμού 5.995 μη επιλεγμένων 
δειγμάτων αιμοδοτών. 

 επί πληθυσμού 472 νοσηλευόμενων ασθενών, 469 δείγματα βρέθηκαν αρνητικά και 3 μη 
προσδιορισμένα με το Chiron RIBA HCV 3.0 βρέθηκαν χαμηλά θετικά με το Αccess HCV Ab PLUS. 

 

9.2.2 Διαγνωστική ευαισθησία 

Επιβεβαιωμένα θετικά δείγματα αντισωμάτων HCV 
Η ευαισθησία του Access HCV Ab PLUS αξιολογήθηκε με εξέταση 511 καλά τεκμηριωμένων θετικών 
δειγμάτων που περιλάμβαναν τα εξής: 

 101 θετικοί οροί PCR προερχόμενοι από παρακολουθούμενους ασθενείς με χρόνια ηπατίτιδα C, 145 
θετικά δείγματα ασθενών προσβεβλημένων από τον HCV, 77 δείγματα πλάσματος από BBI θετικά 
σε HCV RNA PCR και 122 δείγματα γονοτύπων θετικά στον HCV. 

 Πάνελ SFTS 97 αποτελούμενο από 36 θετικά δείγματα: 26 γονότυποι και θετικά δείγματα HCV RNA 
PCR, 10 θετικά δείγματα (PCR αρνητικό) με 2 τουλάχιστον αντιδράσεις αντισωμάτων HCV. 

 Επίσης, συμπεριλήφθηκαν τα 30 δείγματα που βρέθηκαν θετικά κατά τη διεξαγωγή των προοπτικών 
μελετών προσδιοριστικότητας. Όλα αυτά τα δείγματα είναι αντιπροσωπευτικά των διάφορων προφίλ 
ορροτύπων (μεμονωμένη ενεργότητα, 2 ή 3 ενεργότητες), των συχνότερα απαντώμενων γονοτύπων 
HCV 1 έως 4, καθώς και των σπανιότερων γονοτύπων 4c/d και 5. 

Όλα αυτά τα δείγματα διαπιστώθηκαν θετικά με το Access HCV Ab PLUS και δεν προέκυψαν ενδείξεις 
εμφανούς διαφοράς στην ανίχνευση των διάφορων γονότυπων του HCV που εξετάστηκαν. 
 
Δείγματα από πάνελ ορομετατροπής του εμπορίου 
Η ευαισθησία του Access HCV Ab PLUS αξιολογήθηκε με εξέταση 74 πάνελ ορομετατροπής. 

 Μεταξύ των 29 πάνελ ορομετατροπής που διατίθενται στο εμπόριο τα οποία υποβλήθηκαν σε 
εξέταση, το Access HCV Ab PLUS ανίχνευσε αντισώματα αντι-HCV με πρωιμότητα ισοδύναμη με 
αυτήν της συμπληρωματικής εξέτασης RIBA 3.0 ή με καθυστέρηση μερικών ημερών. 

 Μεταξύ των 45 πάνελ που υποβλήθηκαν σε εξέταση από τους εμπειρογνώμονες, αποδείχθηκε ότι η 
εξέταση Access HCV Ab PLUS παρείχε τα ίδια θετικά αποτελέσματα στον ίδιο χρόνο (δηλ. θετικά με 
την ίδια αιμοληψία) όπως και οι πιο ευαίσθητες εξετάσεις που χρησιμοποιήθηκαν για τη σύγκριση. 

 Μόνο δύο ορομετατροπές ανιχνεύθηκαν με καθυστέρηση λίγων ημερών και, αντιστρόφως, 2 
ορομετατροπές ανιχνεύθηκαν ως θετικές νωρίτερα με το Access HCV Ab PLUS. 
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Φρέσκα δείγματα 

 25 επιπλέον φρέσκα θετικά δείγματα HCV (μέσα σε 1 ημέρα από τη συλλογή του αίματος) 
εξετάστηκαν και όλα βρέθηκαν θετικά. 

9.3 Αναλυτική προσδιοριστικότητα 

9.3.1. Μελέτη διασταυρούμενης αντιδραστικότητας 

Σύμφωνα με την ανάλυση 108 δειγμάτων ασθενών που εμφάνιζαν διαφορετικές παθολογικές 
καταστάσεις οι οποίες δεν σχετίζονται με τον ιό της Ηπατίτιδας C (ηπατίτιδα Α ή Β, έρπης, EBV, 
ρευματοειδής παράγοντας κ.λπ.) δεν παρατηρήθηκε καμία σημαντική μη ειδική διασταυρούμενη 
αντιδραστικότητα. 

9.3.2. Μελέτη αλληλεπιδράσεων 

Δείγματα τα οποία περιέχουν έως 200 mg/L χολυρεθρίνης, έως 90 g/L αλμπουμίνης, λιπαιμικά δείγματα 
τα οποία περιέχουν το ισοδύναμο των 36 g/L τριελαΐνης (τριγλυκερίδιο) και αιμολυμένα δείγματα τα οποία 
περιέχουν έως 5 g/L αιμοσφαιρίνης δεν επηρεάζουν τα αποτελέσματα. 
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ACCESS
®
 

Immunoassay System 

HCV Ab PLUS CALIBRATORS  34335 
 

Οι βαθμονομητές Access HCV Ab PLUS CALIBRATORS προορίζονται για 
βαθμονόμηση του προσδιορισμού Access HCV Ab PLUS με χρήση των Συστημάτων 
Ανοσοπροσδιορισμού Access. 

 
 

  
 

  A33605D - [GR] - 2017/01 
  



A33605D Access HCV Ab PLUS 
14/22 

1 Προοριζόόμενη χρήση 

Οι βαθμονομητές Access HCV Ab PLUS CALIBRATORS προορίζονται για τη βαθμονόμηση του 
προσδιορισμού Access HCV Ab PLUS για την ποιοτική ανίχνευση των αντισωμάτων έναντι του HCV 
στον ανθρώπινο ορό και το ανθρώπινο πλάσμα, με χρήση των Συστημάτων Ανοσοπροσδιορισμού 
Access. 

 

2 Περίληψη και επεξήγηση της εξέτασης 

Οι βαθμονομητές Access HCV Ab PLUS CALIBRATORS χρησιμοποιούνται για την πραγματοποίηση της 
βαθμονόμησης (καθορισμός τιμής αποκοπής) για τον προδιορισμό Access HCV Ab PLUS. Με σύγκριση 
της έντασης του φωτός που παράγεται από ένα δείγμα με την τιμή αποκοπής, καθορίζεται η παρουσία ή 
η απουσία αντισωμάτων κατά του ιού της ηπατίτιδας C στο δείγμα. 
 

3 Πληροφορίες προϊόντος 

3.1 Περιγραφή 

 Βαθμονομητές Access HCV Ab PLUS CALIBRATORS 
 

Αναγνωριστικά 
στοιχεία ετικέτας 

Περιγραφή 
Παρουσίαση / 
προετοιμασία 

34335 

C0 
Negative Calibrator 

Αρνητικός βαθμονομητής: 
Ανθρώπινος ορός αρνητικός (μη αντιδρών) για 
αντισώματα αντι-HCV, με < 0,1% αζίδιο του νατρίου 

1 x 1 mL 
Έτοιμος προς 

χρήση 

C1 
Positive Calibrator 

Θετικός βαθμονομητής: 
Ανθρώπινος ορός θετικός (αντιδρών) για αντισώματα 
αντι-HCV, ανενεργοποιημένος, με < 0,1% αζίδιο του 
νατρίου 

1 x 1 mL 
Έτοιμος προς 

χρήση 

Calibration card Κάρτα βαθμονόμησης: 1 

3.2 Συνθήκες αποθήκευσης και χειρισμού 

 Φύλαξη σε όρθια θέση και ψύξη στους 2 έως 10°C. 

 Αναμιγνύετε τα περιεχόμενα ανακινώντας απαλά πριν από τη χρήση. Αποφεύγετε το σχηματισμό 
φυσαλίδων. 

 Μετά το άνοιγμα τους, και εφόσον φυλάσσονται σε θερμοκρασία μεταξύ 2 και 10°C, τα περιεχόμενα 
των φιαλιδίων παραμένουν σταθερά έως την ημερομηνία λήξης που αναγράφεται στις ετικέτες των 
φιαλιδίων. 

 Οι τιμές ελέγχου οι οποίες βρίσκονται εκτός εύρους αποτελούν πιθανή ένδειξη φθοράς. 
 

4 Προειδοποιήσεις και προφυλάξεις 

 Για διαγνωστική χρήση in vitro. Για χρήση μόνο από επαγγελματίες στον χώρο της υγειονομικής 
περίθαλψης. 

 Αυτό το προϊόν περιέχει ανθρώπινα ή ζωικά συστατικά. Χειριστείτε το με προσοχή. 

 Ο χειρισμός του παρόντος κιτ εξέτασης θα πρέπει να διεξάγεται μόνο από ειδικευμένο προσωπικό, 
καταρτισμένο στις εργαστηριακές διαδικασίες και εξοικειωμένο με τους δυνητικούς κινδύνους τους. 
Φοράτε κατάλληλο προστατευτικό ρουχισμό, γάντια και προστατευτικά για τα μάτια/το πρόσωπο και 
χειρίζεστε τον εξοπλισμό κατάλληλα, σύμφωνα με την Ορθή Εργαστηριακή Πρακτική. 

 Το υλικό ανθρώπινης προέλευσης το οποίο χρησιμοποιείται για την προετοιμασία του 
αντιδραστηρίου έχει εξεταστεί και διαπιστωθεί μη αντιδρόν στο επιφανειακό αντιγόνο της ηπατίτιδας 
B (HBs Ag), στα αντισώματα ενάντια στον ιό ανθρώπινης ανοσοανεπάρκειας (HIV-1 και HIV-2) και 
στα αντισώματα ενάντια στον ιό της ηπατίτιδας C (HCV), με εξαίρεση τον θετικό βαθμονομητή C1 ο 
οποίος είναι θετικός για αντισώματα ενάντια στον HCV. 

 Αυτό το κιτ εξέτασης περιέχει συστατικά ανθρώπινου αίματος. Καμία γνωστή μέθοδος εξέτασης δεν 
μπορεί να εξασφαλίσει πλήρως την απουσία μολυσματικών παραγόντων. Συνεπώς, η διαχείριση 
όλων των ανθρώπινων παραγώγων, των αντιδραστηρίων και των ανθρώπινων δειγμάτων θα πρέπει 
να γίνεται ως δυνάμενων να μεταδώσουν μολυσματικές ασθένειες, σύμφωνα με τις προτεινόμενες 
Γενικές Προφυλάξεις για μεταδιδόμενα διά του αίματος παθογόνα, όπως ορίζονται από τον OSHA, 
τις κατευθυντήριες οδηγίες από τους τρέχοντες κανόνες CDC/NHI για τη βιοασφάλεια σε 
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μικροβιολογικά και βιοϊατρικά εργαστήρια ή/και τους τοπικούς, περιφερειακούς και εθνικούς 
κανονισμούς. 

 Εκχύσεις βιολογικών υλικών: Οι εκχύσεις υλικών ανθρώπινης προέλευσης θα πρέπει να 
αντιμετωπίζονται ως δυνητικά μολυσματικές. 
Οι εκχύσεις που δεν περιέχουν οξύ θα πρέπει να απολυμαίνονται άμεσα, μαζί με την περιοχή 
έκχυσης, τα υλικά και όλες τις επιμολυσμένες επιφάνειες ή τον εξοπλισμό και με κατάλληλο χημικό 
απολυμαντικό το οποίο είναι αποτελεσματικό στα δυνητικά βιολογικά επικίνδυνα υλικά των εν λόγω 
δειγμάτων (συνήθως χλωρίνη οικιακής χρήσης σε αραίωση 1:10, 70-80% αιθανόλη ή 
ισοπροπανόλη, κάποιο ιωδοφόρο όπως 0,5% Wescodyne™ Plus κ.λπ.) και να σκουπίζονται καλά.  
Οι εκχύσεις που περιέχουν οξύ θα πρέπει να απορροφώνται κατάλληλα (να σκουπίζονται) ή να 
εξουδετερώνονται, ενώ η περιοχή πρέπει να καθαρίζεται καλά με νερό και να σκουπίζεται τελείως. 
Τα υλικά που χρησιμοποιούνται για την απορρόφηση της έκχυσης ενδέχεται να πρέπει να 
απορρίπτονται ως επικίνδυνα απόβλητα.  
Η περιοχή θα πρέπει να απολυμαίνεται ακολούθως με κάποιο από τα χημικά απολυμαντικά. 

 Απορρίπτετε όλα τα δείγματα και τα υλικά που χρησιμοποιούνται για τη διεξαγωγή της εξέτασης ως 
εάν περιείχαν μολυσματικό παράγοντα.  
Τα εργαστηριακά, χημικά ή βιολογικά επικίνδυνα απόβλητα πρέπει να υφίστανται διαχείριση και να 
απορρίπτονται σύμφωνα με όλους τους τοπικούς, περιφερειακούς και εθνικούς κανονισμούς. 
Το Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας (ΔΔΑ) διατίθεται στη διεύθυνση www.bio-rad.com. 

 

5 Διαδικασία 

Ανατρέξτε στα κατάλληλα εγχειρίδια συστήματος ή/και στο σύστημα Βοήθειας για πληροφορίες σχετικά με 
τη θεωρία βαθμονόμησης, τη διαμόρφωση των βαθμονομητών, την καταχώριση απαιτήσεων εξέτασης 
βαθμονομητών και την ανασκόπηση των δεδομένων βαθμονόμησης. 
 
Βαθμονόμηση 
Οι βαθμονομητές Access HCV Ab PLUS CALIBRATORS παρέχονται ως αρνητικός βαθμονομητής C0 και 
θετικός βαθμονομητής C1. 
Ο προσδιορισμός Access HCV Ab PLUS απαιτεί καμπύλη βαθμονόμησης (καθορισμό της τιμής 
αποκοπής) κάθε 28 ημέρες, προκειμένου να υπάρχει «ενεργή» βαθμονόμηση για μία μόνο παρτίδα 
αντιδραστηρίων, που αναγνωρίζεται καλά μέσω του ραβδωτού της κώδικα. Στο τέλος των 28 ημερών ή 
αν τοποθετηθεί στο σύστημα κάποια άλλη παρτίδα αντιδραστηρίων, η καμπύλη ακυρώνεται αυτόματα. 
Για κάθε βαθμονόμηση απαιτούνται τουλάχιστον 75 µL κάθε βαθμονομητή (καθορισμός εις τριπλούν) 
επιπροσθέτως του περιέκτη του δείγματος και του νεκρού όγκου του συστήματος. Μία σταγόνα ισούται με 
40 µL περίπου. 
 

6 Περιορισμός εξέτασης 

Αν υπάρχοι ένδειξη μικροβιακής επιμόλυνσης ή υπερβολική θολερότητα σε ένα αντιδραστήριο, 
απορρίπτετε το φιαλίδιο. 
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1 Προοριζόμενη χρήση 

Το Access HCV Ab PLUS QC προορίζεται για την παρακολούθηση της απόδοσης συστήματος του 
προσδιορισμού Access HCV Ab PLUS. 

 

2 Περίληψη και επεξήγηση της εξέτασης 

Τα υλικά ελέγχου ποιότητας προσομοιώνουν τα χαρακτηριστικά των δειγμάτων των ασθενών και είναι 
απαραίτητα για την παρακολούθηση της απόδοσης συστήματος του προσδιορισμού Access HCV Ab 
PLUS. Επιπλέον, αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της ορθής εργαστηριακής πρακτικής

(13,14,15,16,19,20)
. 

Κατά την εκτέλεση των προσδιορισμών με τα αντιδραστήρια Access για αντισώματα ενάντια στον HCV, 
συμπεριλάβετε υλικά ελέγχου ποιότητας, για να επικυρώσετε την ακεραιότητα των προσδιορισμών. Οι 
τιμές των προσδιορισμών θα πρέπει να βρίσκονται μέσα στα αποδεκτά όρια, εάν το σύστημα εξέτασης 
λειτουργεί σωστά. 

 

3 Πληροφορίες προϊόντος 

3.1 Περιγραφή 

 Access HCV Ab PLUS QC 
 

Αναγνωριστικά 
στοιχεία ετικέτας 

Περιγραφή 
Παρουσίαση / 
προετοιμασία 

34339 

QC1 
Negative QC 

Αρνητικός έλεγχος ποιότητας: 
Ανθρώπινος ορός με < 0,1% αζίδιο του νατρίου. Αρνητικός (μη 
αντιδρών) για αντισώματα αντι-HCV. 

3 x 2,5 mL 
Έτοιμος προς χρήση 

QC2 
Positive QC 

Θετικός έλεγχος ποιότητας, ενάντια στον HCV: 
Ανθρώπινος ορός με < 0,1% αζίδιο του νατρίου. Θετικός 
(αντιδρών) για αντισώματα αντι-HCV, ανενεργοποιημένος. 

3 x 2,5 mL 
Έτοιμος προς χρήση 

QC card Κάρτα ελέγχου ποιότητας: 1 

3.2 Συνθήκες αποθήκευσης και χειρισμού 

 Φύλαξη σε όρθια θέση και ψύξη στους 2 έως 10°C. 

 Αναμιγνύετε τα περιεχόμενα ανακινώντας απαλά πριν από τη χρήση. Αποφεύγετε το σχηματισμό 
φυσαλίδων. 

 Το υλικό για τον έλεγχο ποιότητας, εφόσον φυλάσσεται σε θερμοκρασία μεταξύ 2 έως 10°C, 
παραμένει σταθερό έως την ημερομηνία λήξης που αναγράφεται στην ετικέτα. 

 Το φιαλίδιο είναι σταθερό στους 2 έως 10°C για 30 ημέρες μετά την αρχική χρήση. 

 Τιμές ελέγχου ποιότητας εκτός εύρους αποτελούν πιθανή ένδειξη φθοράς. 

 Ανατρέξτε στην κάρτα τιμών QC για μέσες τιμές και τις τυπικές αποκλίσεις (SD). 
 

4 Προειδοποιήσεις και προφυλάξεις 

 Για διαγνωστική χρήση in vitro. Για χρήση μόνο από επαγγελματίες στον χώρο της υγειονομικής 
περίθαλψης. 

 Αυτό το προϊόν περιέχει ανθρώπινα ή ζωικά συστατικά. Χειριστείτε το με προσοχή. 

 Ο χειρισμός του παρόντος κιτ εξέτασης θα πρέπει να διεξάγεται μόνο από ειδικευμένο προσωπικό, 
καταρτισμένο στις εργαστηριακές διαδικασίες και εξοικειωμένο με τους δυνητικούς κινδύνους τους. 
Φοράτε κατάλληλο προστατευτικό ρουχισμό, γάντια και προστατευτικά για τα μάτια/το πρόσωπο και 
χειρίζεστε τον εξοπλισμό κατάλληλα, σύμφωνα με την Ορθή Εργαστηριακή Πρακτική. 

 Το υλικό ανθρώπινης προέλευσης το οποίο χρησιμοποιείται για την προετοιμασία του 
αντιδραστηρίου έχει εξεταστεί και διαπιστωθεί ότι είναι μη αντιδρόν στο επιφανειακό αντιγόνο της 
ηπατίτιδας B (HBs Ag), στα αντισώματα ενάντια στον ιό ανθρώπινης ανοσοανεπάρκειας (HIV-1 και 
HIV-2) και στα αντισώματα ενάντια στον ιό της ηπατίτιδας C (HCV), με εξαίρεση τον θετικό έλεγχο 
ποιότητας QC2 ο οποίος είναι θετικός για αντισώματα ενάντια στον HCV. 

 Αυτό το κιτ εξέτασης περιέχει συστατικά ανθρώπινου αίματος. Καμία γνωστή μέθοδος εξέτασης δεν 
μπορεί να εξασφαλίσει πλήρως την απουσία μολυσματικών παραγόντων. Συνεπώς, η διαχείριση 
όλων των ανθρώπινων παραγώγων, των αντιδραστηρίων και των ανθρώπινων δειγμάτων θα πρέπει 
να γίνεται ως δυνάμενων να μεταδώσουν μολυσματικές ασθένειες, σύμφωνα με τις προτεινόμενες 
Γενικές Προφυλάξεις για μεταδιδόμενα διά του αίματος παθογόνα, όπως ορίζονται από τον OSHA, 
τις κατευθυντήριες οδηγίες από τους τρέχοντες κανόνες CDC/NHI για τη βιοασφάλεια σε 
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μικροβιολογικά και βιοϊατρικά εργαστήρια ή/και τους τοπικούς, περιφερειακούς ή εθνικούς 
κανονισμούς. 

 Εκχύσεις βιολογικών υλικών: Οι εκχύσεις υλικών ανθρώπινης προέλευσης θα πρέπει να 
αντιμετωπίζονται ως δυνητικά μολυσματικές. 
Οι εκχύσεις που δεν περιέχουν οξύ θα πρέπει να απολυμαίνονται άμεσα, μαζί με την περιοχή 
έκχυσης, τα υλικά και όλες τις επιμολυσμένες επιφάνειες ή τον εξοπλισμό και με κατάλληλο χημικό 
απολυμαντικό το οποίο είναι αποτελεσματικό στα δυνητικά βιολογικά επικίνδυνα υλικά των εν λόγω 
δειγμάτων (συνήθως χλωρίνη οικιακής χρήσης σε αραίωση 1:10, 70-80% αιθανόλη ή 
ισοπροπανόλη, κάποιο ιωδοφόρο όπως 0,5% Wescodyne™ Plus κ.λπ.) και να σκουπίζονται καλά.  
Οι εκχύσεις που περιέχουν οξύ θα πρέπει να απορροφώνται κατάλληλα (να σκουπίζονται) ή να 
εξουδετερώνονται, ενώ η περιοχή πρέπει να καθαρίζεται καλά με νερό και να σκουπίζεται τελείως. 
Τα υλικά που χρησιμοποιούνται για την απορρόφηση της έκχυσης ενδέχεται να πρέπει να 
απορρίπτονται ως επικίνδυνα απόβλητα.  
Η περιοχή θα πρέπει να απολυμαίνεται ακολούθως με κάποιο από τα χημικά απολυμαντικά. 

 Απορρίπτετε όλα τα δείγματα και τα υλικά που χρησιμοποιούνται για τη διεξαγωγή της εξέτασης ως 
εάν περιείχαν μολυσματικό παράγοντα.  
Τα εργαστηριακά, χημικά ή βιολογικά επικίνδυνα απόβλητα πρέπει να υφίστανται διαχείριση και να 
απορρίπτονται σύμφωνα με όλους τους τοπικούς, περιφερειακούς και εθνικούς κανονισμούς. 
Το Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας (ΔΔΑ) διατίθεται στη διεύθυνση www.bio-rad.com. 

 

5 Διαδικασία 

Το Access HCV Ab PLUS QC θα πρέπει να αντιμετωπίζεται με τον ίδιο τρόπο με τα δείγματα των 
ασθενών και να εκτελείται σύμφωνα με τις οδηγίες που συνοδεύουν το όργανο ή/και τη μέθοδο που 
χρησιμοποιείται.  
Για τη λειτουργία του Access HCV Ab PLUS QC απαιτούνται τουλάχιστον 25 µL δείγματος για κάθε ένα 
από τα 2 επίπεδα ελέγχων ποιότητας (μεμονωμένος καθορισμός) επιπλέον του περιέκτη του δείγματος 
και του νεκρού όγκου του συστήματος. Μία σταγόνα ισούται περίπου με 40 µL.  
Συνιστάται έλεγχος ποιότητας τουλάχιστον κάθε 24 ώρες

(13,16)
 και κατά την εκκίνηση του συστήματος, 

πριν από την επεξεργασία δειγμάτων από ασθενείς.  
Η πιο συχνή χρήση ελέγχων ή η χρήση πρόσθετων ελέγχων αφήνεται στη διακριτική ευχέρεια του χρήστη 
με βάση την ορθή εργαστηριακή πρακτική ή τις απαιτήσεις πιστοποίησης του εργαστηρίου και τους 
ισχύοντες νόμους.  
Ανατρέξτε στα κατάλληλα εγχειρίδια συστήματος ή/και στο σύστημα Βοήθειας για πληροφορίες σχετικά με 
τη θεωρία ελέγχου ποιότητας, τη διαμόρφωση των ελέγχων, την καταχώριση απαιτήσεων εξέτασης 
δείγματος ελέγχου ποιότητας και την ανασκόπηση των δεδομένων ελέγχου ποιότητας. 
 

6 Περιορισμοί εξέτασης 

1. Η χρήση του Access HCV Ab PLUS QC δεν έχει καθιερωθεί με προσδιορισμούς άλλους εκτός του 
προσδιορισμού Access HCV Ab PLUS. 

2. Τα αποτελέσματα ελέγχου ποιότητας που δεν βρίσκονται εντός των αποδεκτών ορίων μπορεί να 
αποτελούν ένδειξη μη έγκυρων αποτελεσμάτων εξέτασης. Εξετάστε όλα τα αποτελέσματα 
εξετάσεων που διενεργήθηκαν από τη λήψη του τελευταίου σημείου εξέτασης ελέγχου ποιότητας 
που ήταν αποδεκτό για αυτόν τον αναλύτη. 

3. Αν υπάρχει ένδειξη μικροβιακής επιμόλυνσης ή υπερβολική θολερότητα σε ένα αντιδραστήριο, 
απορρίπτετε το φιαλίδιο. 

 

7 Αναμενόμενες τιμές 

Οι αναμενόμενες μέσες τιμές (×) και τυπικές αποκλίσεις (σ) για το Access HCV Ab PLUS QC παρέχονται 
στην κάρτα τιμών QC που περιλαμβάνεται στο κιτ για την αρχική διαμόρφωση του συστήματος ελέγχου 
ποιότητας. Κάθε εργαστήριο θα πρέπει να καθορίζει τα κριτήρια δυνατότητας αποδοχής του, επιλέγοντας 
τους κανόνες QC που θα εφαρμόζονται στα αποτελέσματα ελέγχου. Τα μεμονωμένα αποτελέσματα 
ελέγχου θα πρέπει να βρίσκονται μέσα στο αρχικό εύρος αποδοχής. Ωστόσο, κάθε εργαστήριο θα πρέπει 
να αναπροσαρμόζει τη μέση τιμή και την SD, αφού έχουν συγκεντρωθεί επαρκή δεδομένα

(13,17,21) 
. 

Δεδομένου ότι τα συγκεκριμένα επίπεδα αντιδραστικότητας ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με τον 
κατασκευαστή του προσδιορισμού, τη διαδικασία, τον αριθμό παρτίδας και το εργαστήριο, κάθε 
εργαστήριο θα πρέπει να καθορίζει το συγκεκριμένο επίπεδο αντιδραστικότητας και να καθιερώνει το δικό 
του εύρος αποδεκτών τιμών

(13,17,18,19) 
.Το αποδεκτό εύρος τιμών μπορεί να συμπεριλάβει όλες τις τιμές 

εντός των τιμών ± 2 SD από τη μέση τιμή των 20 σημείων δεδομένων που προέκυψαν από 20 
καθορισμούς σε περίοδο 30 ημερών

(21)
. 

  



A33605D Access HCV Ab PLUS 
20/22 

Βιβλιογραφικές αναφορές 

1. Choo QL., Kuo G., Weiner AJ, et al. Isolation of a cDNA clone derived from a blood-borne non-A, 
non-B viral hepatitis genome Science, 1989, 244: 359-362. 

2. Choo QL., Richman KH., Han JH., et al. Genetic organization and diversity of the hepatitis C virus 
Proc. Natl. Acad. Sci USA, 1991, 88: 2451-2455. 

3. Kuo G., Choo QL., Alter HJ., et al. An assay for circulating antibodies to a major etiologic virus of 
human non-A non-B hepatitis. Science 1989, 244: 362-364. 

4. Tibbs C.J. Methods of transmission of hepatitis C Journal of of viral Hepatitis, 1995, 2: 113-119. 

5. Purcell R. The Hepatitis C virus: overview Hepatology, 1997, 26, 3, suppl 1: 11-14. 

6. Seeff L.B. Natural History of Hepatitis C Hepatology, 1997, 26, 3, suppl 1: 21-28. 

7. Yoshikura H., Hijkata N., Nakajima N. and Shimizy Y.K. Replication of Hepatitis C virus Journal of 
of viral Hepatitis, 1996, 3:3-10. 

8. Hoofnaggle J.H., Hepatitis C virus: the clinical spectrum of disease Hepatology, 1997, 26, 3, suppl 
1: 15-20. 

9. Alter HJ., Purcell RH., Shih JW., et al. Detection of antibodies to hepatitis C virus in prospectively 
followed transfusion recipients with acute and chronic non-A non-B hepatitis N. Engl. J. Med., 
1989, 321: 1994-1500. 

10. Japanese Red Cross Non-A, Non-B Hepatitis Research Group. Effect of screening for hepatitis C 
virus antibody and hepatitis B virus core antibody on incidence of post-transfusion hepatitis. Lancet 
1991, 338: 1040-1041. 

11. Donahue JF., Munoz A., Ness PM., Et al. The declining risk of post-transfusion hepatitis C virus 
infection. N. Engl. J. Med. 1992, 327: 369-373. 

12. Approved Standard - Procedures for the Collection of Diagnostic Blood Specimens by 
Venipuncture - H3-A3.1991. National Committee for Clinical Laboratory Standards, 3rd edition. 

13. Approved Guideline - Procedures for the Handling and Processing of Blood Specimens, H18-A. 
1990. National Committee for Clinical Laboratory Standards. 
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