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1 Alkalmazás 

Az Access HCV Ab PLUS próba paramágneses részecskés, kemilumineszcens immunpróba a hepatitis 
C-vírus elleni antitestek humán szérumból vagy plazmából történő minőségi kimutatására az Access 
Immunoassay Systems segítségével. Az Access HCV Ab PLUS a HCV-fertőzés kimutatásában segít, 
illetve véradók és plazmadonorok esetén szűrő tesztként használatos. A próba nem szolgál összesített 
minták vizsgálatára vagy szűrésére. 
 

2 A teszt összefoglalása és ismertetése 

A hepatitis C-vírust (HCV) egyrészt a poszttranfúziós nem-A/nem-B hepatitis (NANBH) elsődleges 
okának tekintik, ugyanakkor nem transzfúziós, parenteralis úton is (kábítószer-élvezők, hemodialízis 
kezelésben részesülő betegek, transzplantációs betegek) terjedő virus

(1,2,3,4,5,6,7)
. A hepatitis C-vel 

fertőződött betegek ötven-hatvan százalékánál alakul ki nagy valószínűséggel a krónikus hepatitis, illetve 
áll fenn a cirrhosis vagy hepatocellularis carcinoma kialakulásának kockázata

(8,9)
. 

Az összes véradóra kiterjedő, kötelező szűrés gyakorlata (amely anti-HCV antitestekre terjed ki) 
jelentősen csökkentette a fertőzött vérrel történő átadás kockázatát

(10,11)
.  

Az Access HCV Ab PLUS vizsgálat célja az anti-HCV antitestek kimutatása humán szérumban vagy 
plazmában, amely hozzájárul a parenteralis fertőzés megakadályozásához. Hasznos még a HCV-
fertőzés diagnózisa esetén is. Az eredményeket mindkét esetben a klinikai adatokkal és egyéb 
szerológiai markerekkel együtt kell értelmezni. 
 

3 Az eljárás alapelve 

Az Access HCV Ab PLUS indirekt enzimimmunpróba elven alapuló tesztkészlet. A mintát (szérum, 
plazma vagy kontroll) olyan reakcióedényben helyezik el, amely a kapszid régió immundomináns 
epitópjait utánzó peptiddel és rekombináns fehérjékkel (NS3 és NS4) bevont paramágneses 
részecskéket tartalmaz. 
Az inkubáció során a mintában jelen lévő IgG-t és IgM-et egyaránt befogja a szilárd fázis. Az inkubációt 
követően a szilárd fázist mágneses mező segítségével összegyűjtik, majd a nem kötődött anyagokat egy 
sor mosás alkalmazásával eltávolítják. A második lépésben konjugátot (alkalikus foszfatázzal megjelölt, 
anti-humán IgG kecske antitest) helyeznek el a reakcióedényben. Az inkubáció után pedig megint egy sor 
mosás segítségével távolítják el a fölösleges konjugátot. Lumi-Phos 530 kemilumineszcens szubsztrátot 
adnak hozzá, az enzimreakció által gerjesztett fotonokat pedig luminométer segítségével mérik. A 
kibocsátott jel intenzitása arányos a jelen lévő konjugát mennyiségével, és így a vizsgálati mintában jelen 
lévő anti-HCV antitestek titerével. A teszt kalibrálása során kiszámított cut-off-értéknek (küszöbértéknek) 
a mintában jelen lévő jelhez viszonyításával lehet meghatározni az anti-HCV antitestek jelenlétét vagy 
hiányát. 
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4 Termékismertető 

4.1 Leírás 

 Access HCV Ab PLUS reagenscsomag 
 

Címkejelzés Leírás 
Kiszerelés/ 
előkészítés 

34330 

R1a 
Paramagnetic 
particles 

Paramágneses részecskék: 
rekombináns fehérjékkel (NS3/NS4) és peptiddel (kapszid) bevonva, 
TRIS pufferben oldva, nátrium-aziddal (< 0,1%) 

2 x 50 teszt 
Felhasználásra 

kész 

R1b 
Sample diluent 

Mintahígító: 
nátrium-aziddal (< 0,1%) 

R1c 
Conjugate 
diluent 

Konjugátumhígító: 
felülúszóval, nátrium-aziddal (< 0,1%) 

R1d 
Conjugate 

Konjugátum: 
Kecske anti-humán IgG alkalikus foszfatáz konjugátum TRIS pufferben, 
felülúszóval, nátrium-aziddal (< 0,1%) és Proclin 300 tartósítószerrel 
(< 0,1%) 

4.2 Tárolási és kezelési előírások 

 Függőlegesen felfelé állítva és 2–10 °C között hűtve tárolandó. 

 A berendezésben való használat előtt legalább két órán át tárolja 2–10 °C között hűtve. 

 2 és 10 °C között tárolva a címkén jelzett lejárati dátumig stabil (felbontatlan reagenscsomag). 

 Az új, fel nem szúrt csomagokat óvatosan megfordítva keverje össze, amíg a részecskék fel nem 
oldódnak, és már nem tapadnak a lyuk lezárására vagy falára. Ne fordítsa meg a felszúrt 
csomagokat. 

 Az első használat után 2 és 10 °C között 28 napig stabil. 

 Az esetleges romlás jelei a csomagoláson látható megtört elasztomer réteg, vagy tartományon kívüli 
kontrollértékek. 

 Ha a reagenscsomag sérült (például megtört elasztomer), dobja el a csomagot. 
 

5 Figyelmeztetések és óvintézkedések 

 In vitro diagnosztikai alkalmazásra szolgál. Kizárólag egészségügyi szakemberek általi használatra. 

5.1 Munkavédelmi óvintézkedések 

 A tesztkészletet csak olyan szakképzett személy kezelheti, aki ismeri a laboratóriumi eljárásokat, és 
tisztában van azok lehetséges veszélyeivel. Mindig viseljen megfelelő védőöltözéket, védőkesztyűt, 
szem-/arcvédőt, és a helyes laboratóriumi gyakorlat szerint, megfelelően kezelje az anyagokat. 

 A tesztkészlet emberi vér összetevőit tartalmazza. Nincs olyan vizsgálati módszer, amivel teljes 
mértékben garantálható a fertőző ágensek hiánya, ezért minden emberi készítményt, reagenst és 
emberi mintát úgy kell kezelni, hogy azok fertőző betegségeket terjeszthetnek, betartva a vérrel 
terjedő kórokozók esetén javasolt egységes óvintézkedéseket az OSHA meghatározása szerint, az 
aktuális CDC/NHI Biosafety in Microbiological and Biomedical Laboratories irányelveit, illetve a helyi 
vagy állami szabályozásokat. 

 Kiömlött biológiai anyagok: a kiömlött emberi eredetű anyagokat potenciálisan fertőzőként kell 
kezelni. 
A savat nem tartalmazó kiömlött anyagokat azonnal fel kell takarítani – beleértve a kiömlés területét, 
az anyagokat és minden szennyezett felületet vagy felszerelést – az érintett minták által okozott 
potenciális biológiai veszélynek megfelelő hatékony kémiai fertőtlenítőszerrel (ez általában 1:10 
arányban hígított háztartási fehérítő, 70–80%-os etanol vagy izopropanol és jodofór, például 0,5%-
os Wescodyne™ Plus stb.), majd szárazra kell törölni.  
A savat tartalmazó kiömlött anyagokat megfelelően fel kell itatni (fel kell törölni) vagy semlegesíteni 
kell, a területet le kell öblíteni vízzel, és szárazra kell törölni. Előfordulhat, hogy azok az anyagok, 
amelyeket a kiömlött anyag felszívására használtak, veszélyes hulladékként kezelendők.  
Ezt követően a területet vegyi fertőtlenítővel fertőtleníteni kell. 

 A teszt elvégzése során felhasznált valamennyi mintát és anyagot oly módon ártalmatlanítsa, mintha 
az fertőző hatású lenne.  
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A laboratóriumi, kémiai és biológiai veszélyt jelentő hulladék anyagokat a helyi, regionális és 
országos előírásoknak megfelelően kezelje és ártalmatlanítsa. 

 A tesztkészletben fellelhető kémiai összetevők kockázati és óvintézkedési ajánlásaival kapcsolatban 
tekintse át a címkéken feltüntetett képjelzést (képjelzéseket) és az 5.2 részben megadott 
információkat. A biztonsági adatlap a következő címen érhető el: www.bio-rad.com. 

5.2 Az eljárással kapcsolatos óvintézkedések 

Figyelem! 
 

 
 

H317: Allergiás bőrreakciót válthat ki. 
P280: Védőkesztyű/védőruha/szemvédő/arcvédő használata kötelező. 
P333+P313: Bőrirritáció vagy kiütések megjelenése esetén: orvosi ellátást kell kérni. 
P302+P352: Ha bőrre kerül: Lemosás bő szappanos vízzel. 
P501: Az edény tartalmát / a tartályt a helyi/regionális/nemzeti/nemzetközi szabályozásoknak 
megfelelően kell hulladékként elhelyezni. 

 

 Ez a termék emberi vagy állati összetevőket tartalmaz. Óvatosan kezelendő. 
 

6 Minták 

1. A javasolt minta szérum vagy plazma (heparinos, EDTA-s vagy citrátos). 
2. Tartsa be a vérminták kezelésére, feldolgozására és tárolására vonatkozó következő 

ajánlásokat
(12)

: 

 A vénapunkcióra vonatkozó rutin óvintézkedések betartásával vegye le az összes vérmintát. 
Centrifugálás előtt hagyja a mintákat teljesen megalvadni. 

 Az elemzés előtt ellenőrizze, hogy az összes maradék fibrin és sejtanyag eltávolításra került-e. 

 A centrifugálásra vonatkozóan kövesse a mintavételi cső gyártójának javaslatait. 

 A kémcsövek végig legyenek dugóval lezárva. 

 A mintát nem szabad 8 óránál tovább szobahőmérsékleten (15–23 °C) tárolni. 

 Ha a vizsgálatot nem végzik el 8 órán belül, akkor a mintát +2 °C és +10 °C között kell hűteni. 

 Ha a vizsgálatot nem végzik el 48 órán belül, vagy ha a mintákat szállítani kell, -20 °C-on vagy 
alacsonyabb hőmérsékleten le kell fagyasztani a mintákat

(12)
. 

 A mintákat csak egyszer szabad kiolvasztani néhány percig +40 °C-os vízfürdőben melegítéssel 
végzett gyors kiolvasztással. 

 Felengedés után a mintát alaposan át kell keverni, 3000 g-n 10 percig újracentrifugálni, és 
csészébe áttenni a szuszpendált fibrinrészecskék és az álpozitív eredményekért felelős 
összecsapzódások eltávolítása érdekében. 

3. Minden laboratóriumnak meg kell határoznia saját vérvételi csöveik és szérumszeparáló termékeik 
elfogadhatóságát. E termékek közt gyártónként és esetenként tételenként is lehetnek változások. 

 

7 Eljárás 

7.1 Szükséges anyagok 

7.1.1 Biztosított anyagok 

R1 Access HCV Ab PLUS reagenscsomagok 
 

7.1.2 Szükséges, de nem biztosított anyagok 

1. Access HCV Ab PLUS CALIBRATORS kalibrátorok 
Egy HCV-Ab negatív szérumként és egy HCV Ab elleni pozitív szérumként szállítjuk. 
Katalógusszám: No. 34335 

2. Minőség-ellenőrzési anyagok: 
• Access HCV Ab PLUS QC 

Katalógusszám: No. 34339 

• Egyéb, kereskedelmi forgalomban kapható kontrollszérumok 

3. Access Substrate szubsztrát 
Katalógusszám: 81906 
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4. Access 2: 
Mosópuffer: Access Wash Buffer II, Katalógusszám: A16792 

5. UniCel
®
 DxI

®
: 

Mosópuffer: UniCel DxI Wash Buffer II, Katalógusszám: 16793 

6. Rendszerek/automaták: 
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 Vizsgálati eljárás 

1. A telepítés, indítás, működési elv, a rendszerteljesítményre vonatkozó jellemzők, az üzemeltetési 
utasítások, kalibrációs eljárások, üzemeltetési korlátozások és óvintézkedések, veszélyhelyzetek, 
karbantartás és hibaelhárítás részletes ismertetésével kapcsolatban lásd a megfelelő 
rendszer/készülék kézikönyvét és/vagy súgórendszerét. 

2. A berendezésbe helyezés előtt keverje össze az új (fel nem szúrt) reagenscsomagot, többször 
óvatosan megfordítva azt. Ne fordítson meg felnyitott (felszúrt) csomagokat. 

3. Huszonöt (25) μl mennyiségű mintát használjon minden egyes meghatározáshoz (a holttérfogaton 
túl). 

4. Az első eredményig körülbelül 55 perc telik el. 
5. A rendszer alapértelmezett mértékegysége a minták eredményeihez a jel/cut-off (S/CO) arány. 

7.3 Kalibrálás 

Minden vizsgálathoz aktív kalibrációs görbére van szükség. A cut-off érték meghatározására szolgáló 
kalibrációs adatok 28 napig érvényesek. Következésképpen, az Access HCV Ab PLUS próba 
vonatkozásában a kalibrálást 28 naponta meg kell ismételni az Access HCV Ab PLUS CALIBRATORS 
kalibrátorkészletből származó C0 és C1 segítségével. Lásd a megfelelő rendszer/készülék kézikönyvét 
és/vagy súgórendszerét a kalibrációs elméletre, a kalibrátorok konfigurálására, a kalibrációs teszt 
igénylésének bevitelére, illetve a kalibrációs adatok áttekintésére vonatkozó adatokkal kapcsolatban. 

7.4 Minőség-ellenőrzés 

A minőség-ellenőrző anyagok a betegminták jellemzőit szimulálják, és lényegesek az immunkémiai 
próbák rendszerteljesítményének ellenőrzéséhez. A minőség-ellenőrzés legalább 24 óránként

(13) 
javasolt, 

illetve a rendszer bekapcsolásakor, a betegminták futtatása előtt. Helyezzen be Access HCV Ab PLUS 
QC minőség-ellenőrző anyagot vagy más olyan, kereskedelmi forgalomban kapható minőség-ellenőrző 
anyagot, amely legalább két analitszintet lefed. E kontrollok gyakoribb használata, illetve további 
kontrollok alkalmazása a felhasználó belátására van bízva a helyes laboratóriumi gyakorlatok vagy a 
laboratórium akkreditációs követelményei és a vonatkozó jogszabályok alapján. Kövesse a gyártó 
feloldási és tárolási utasításait. A megfelelő teljesítmény biztosítása érdekében minden laboratóriumnak 
meg kell állapítania az átlagértékeket és az elfogadható tartományokat. Azok a minőség-ellenőrzési 
eredmények, amelyek nem esnek az elfogadható tartományba, érvénytelen teszteredményeket 
jelezhetnek. Vizsgáljon meg minden teszteredményt, amelyet az utolsó elfogadható minőség-ellenőrzési 
teszt óta hozott létre ehhez az analithoz.  
Az Access HCV Ab PLUS próbát szobahőmérsékleten, 18–32 °C-on értékelték. Az optimális eredmények 
érdekében a próba kalibrálását és a minta tesztelését hasonló hőmérsékleti körülmények közt kell 
végezni. Ha a környezeti laboratóriumi hőmérséklet több mint ± 5 °C-kal eltér a kalibrálás 
hőmérsékletétől, ellenőrizze a minőség-ellenőrzési eredményeket, és kalibráljon újra, ha szükséges.  
A kontroll szérumok eredményeinek ellenőrzésével kapcsolatban lásd a megfelelő rendszer-
kézikönyveket, illetve a Súgó rendszert . 
Valamennyi gyártott és kereskedelmi forgalomba hozott reagens átfogó minőség-ellenőrzésen megy át a 
nyersanyag átvételétől egészen a termék végső kereskedelmi forgalomba kerüléséig.  
Minden egyes tétel minőség-ellenőrzési vizsgálatokon esik át, és kizárólag az előre meghatározott 
elfogadhatósági feltételeknek való megfelelés után kerül piacra. 

7.5 Az eredmények számítása/értelmezése 

A betegekkel kapcsolatos teszteredményeket a rendszer szoftverje az aktív kalibrálással meghatározott 
cut-off érték alkalmazásával automatikusan számítja ki. Az eredményeket (jel/cut-off=S/CO) attól függően 
jelentik „reaktívként” vagy „nem reaktívként”, hogy annak milyen a viszonya a „cut-off”- fal (a jel nagyobb-
e, illetve egyenlő-e, illetve kisebb-e, mint a cut-off érték). Azonban a „cut-off értéknél” ~10%-kal kisebb 
eredményeket óvatosan kell értelmezni, és két példányban újra meg kell vizsgálni. Ezt a javasolt szürke 
zónát (0,9-től, kevesebb mint 1,0-ig terjedően) a felhasználónak a rendszer szoftverjében kell tárolnia 
(lásd a megfelelő rendszer/készülék kézikönyvét és/vagy súgórendszerét a kvalitatív vizsgálat esetén a 
szürke zónára vonatkozó összes utasítással kapcsolatban). Így automatikusan megjelenik a jelentésben 
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a megkülönböztető jel, amely a szürke zónában található eredmény gyors azonosítását teszi lehetővé. A 
betegek teszteredményeit a Sample Results (mintaeredmények) képernyő segítségével lehet áttekinteni. 
Lásd a megfelelő rendszer kézikönyvét és/vagy súgórendszerét az eredmények áttekintésével 
kapcsolatos összes utasítás vonatkozásában. 
 
Első eredmény elemzése: 

 Minden, 0,9-nél kisebb (S/CO) arányú mintát nem reaktívnak kell tekinteni az Access HCV Ab PLUS 
próbával. 

 Ha a minták S/CO aránya nagyobb vagy egyenlő, mint 0,9 és 1-nél kisebb, akkor a szürke zónában 
találhatók, és a végső értelmezést megelőzően két példányban újra meg kell vizsgálni azokat. 

 Az 1-gyel egyenlő vagy annál nagyobb S/CO arányú mintákat elsőként reaktívnak kell tekinteni az 
Access HCV Ab US próbával, és az említett mintákat – végleges értelmezés előtt – két példányban 
újra meg kell vizsgálni. 

 
Második eredmény elemzése: 
Minden olyan mintát, amely eredetileg reaktív volt, vagy amelynek eredményei a szürke zónába estek, 
két példányban újra be kell vizsgálni az Access HCV Ab PLUS próba segítségével: 

 Ha a két példány eredménye < 1,0 S/CO, a mintát az Access HCV Ab PLUS próbával nem 
reaktívnak (negatívnak) kell tekinteni. 

 Ha az eredmények valamelyike ≥ 1,0 S/CO, az eredeti eredmény megismétlendő, és a mintát az 
Access HCV Ab PLUS próbával „reaktívnak” kell nyilvánítani. 

A helyi szabályozásoknak megfelelően azonban minden „reaktív” mintát kiegészítő tesztekkel kell 
elemezni a pozitív eredmény egyértelmű megállapítása érdekében. 
 
1. táblázat: Az Access HCV Ab PLUS vizsgálat eredményeinek értelmezése 
 

Eredmény 
Arány: jel/cut-off 

Értelmezés 
Kiegészítő 
vizsgálat 

Első eredmény 
elemzése 

S/CO < 0,9 
Nem 

reaktív 
HCV Ab nem 
kimutatható 

Nem alkalmazandó 

S/CO ≥ 1,0 Reaktív „Elsőként reaktív” 
Két példányban 
újratesztelendő 

0,9 ≤ S/CO < 1,0 
Szürke 
zóna 

„Elsőként reaktív” 
Két példányban 
újratesztelendő 

Második 
eredmény 
elemzése 

Két példányban 
újratesztelendő: ha a 2 

eredmény < 1,0 

Nem 
reaktív 

HCV Ab nem 
kimutatható 

Nem alkalmazandó 

Két példányban 
újratesztelendő: ha a 2 

eredmény valamelyike ≥ 1,0 
Reaktív 

HCV Ab 
kimutatható 

„Ismételten reaktív” 

Megerősítő 
vizsgálat 

 

8 A teszt korlátai 

1. Az Access HCV Ab PLUS próba szigorúan HCV elleni antitestek humán szérumban vagy 
plazmában (heparinos, EDTA-s vagy citrátos) való kimutatására van korlátozva. Más mintatípusok 
felhasználásával nem vizsgáltak teljesítményjellemzőket, vagy azok korlátozottan állnak 
rendelkezésre. 

2. Az Access HCV Ab PLUS eredményeit a beteg teljes klinikai képének – többek közt kórtörténet, 
további vizsgálatok adatai és más megfelelő információk – fényében kell értelmezni. 

3. A mért eredmény cut off érték fölötti nagysága nem jelzi a jelenlévő antitest, illetve antigén 
összmennyiségét. 

4. Hepatitis C-vírussal fertőzött betegeknél immunológiai reakciók sokfélesége jelenik meg 
(különösen szerokonverziók alatt), emiatt bizonyos detektálási eltérések figyelhetők meg a 
vizsgálatok között, a különböző antigénfehérjék alkalmazásától függően. A szűrővizsgálattal kapott 
negatív eredmény nem zárja ki a hepatitis C-vírusnak való kitettség, illetve az azzal való fertőződés 
lehetőségét. 

5. Fertőzés megállapításához az Access HCV Ab PLUS próbával kapott reaktív eredményt megfelelő 
módszerrel meg kell erősíteni. 

6. Minden ELISA-technika hajlamos fals pozitív reakciót produkálni. Az anti-HCV antitestek 
jelenlétének bizonyításához megfelelő módszer alkalmazásával ajánlatos ellenőrizni a reakció 
specificitását minden olyan minta esetében, amelyet ismételten pozitívnak találtak. 
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7. Immunológiailag legyengült személyeknél, illetve gyenge immunrendszert okozó körülmények – 
például súlyos fertőzés és immunszuppresszív gyógyszeres terápia – esetén az antitestszintek a 
próba kimutatási küszöbe alá eshetnek. Az ilyen mintákkal kapott eredményeket körültekintően kell 
értelmezni. 

 

9 Teljesítményjellemzők 

9.1 Precíziós mérés 

Az Access HCV Ab PLUS pontosságát negatív és pozitív minták vizsgálatával határoztuk meg. A 
vizsgálaton belüli reprodukálhatóságot az ugyanazon a vizsgálati sorozaton belül 4 mintának 30-szor 
történő tesztelésével értékeltük ki, a vizsgálatok közötti reprodukálhatóságot pedig úgy értékeltük, hogy 4 
mintát teszteltünk három példányban naponta kétszer, 5 napon át. Az eredmények az alábbi 
táblázatokban szerepelnek: 
 

9.1.1 Megismételhetőség 

 

N = 30 Neg 1 Neg 2 Pos 1 Pos 2 

Átlag (RLU) 251824 1378166 10966900 12615243 

S.D. 10202 43987 320857 309281 

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

 
C.V. kevesebb mint 5%. 
 

9.1.2 Köztes precizitás 

 

N = 30 Neg 1 Neg 2 Pos 1 Pos 2 

Átlagarány 
(minta/cut-off) 

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

S.D. 0,01 0,09 0,21 0,39 

C.V.% 9,9 6,89 6,64 8,78 

 
C.V. kevesebb mint 10%. 

9.2 Diagnosztikai teljesítmény 

9.2.1 Diagnosztikai specificitás 

A teszt specificitását a következőképpen értékeltük ki: 

 99,83%-ként (95% CI: 99,7–99,9), 5995, nem kiválasztott véradótól származó minta által képzett 
populációnál. 

 472, kórházba utalt beteg által képzett populációnál 469-et találtunk negatívnak, 3-at pedig – akiket a 
Chiron Riba HCV 3.0 segítségével nem lehetett meghatározni – az Access HCV Ab PLUS 
alkalmazásával alacsony mértékben pozitívnak. 

 

9.2.2 Diagnosztikai érzékenység 

Igazoltan HCV Ab-pozitív minták 
Az Access HCV Ab PLUS érzékenységének kiértékelésére 511 jól dokumentált pozitív minta 
tesztelésével került sor, beleértve a következőket: 

 101 PCR pozitív szérum krónikus HCV betegek nyomon követéséből, 145 pozitív minta HCV-vel 
fertőzött betegektől, BBI-ből származó 77 HCV RNS PCR pozitív plazma, 122 genotipizált HCV 
pozitív minta. 

 Az SFTS 97 panel 36 darab pozitív mintából áll, ebből 26 genotipizált pozitív minta és HCV RNS 
PCR pozitív minta; valamint – legalább 2 HCV Ab reaktivitású – 10 pozitív (PCR negatív) minta. 

 Beletartozott még 30 pozitív minta, amelyeket prospektív specificitásvizsgálatok során találtunk. Az 
összes említett minta a különböző szerotípusprofilokat képviseli (izolált reaktivitás, 2 vagy 3 
reaktivitás), valamint a leginkább elterjedt, 1-től 4-ig számozott HCV-genotípusokat, illetve néhány 
ritkább 4c/d és 5 genotípust. 
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Az összes mintát pozitívnak találták az Access HCV Ab PLUS próbával, és nem igazoltak nyilvánvaló 
eltérést a különböző vizsgált HCV-genotípusok kimutatásában. 
 
Kereskedelmi forgalomban kapható szerokonverziós panelekből származó minták 
Az Access HCV Ab PLUS érzékenységét 74 szerokonverziós panel tesztelésével értékeltük ki. 

 A 29, kereskedelmi forgalomban kapható, vizsgált panel körében az Access HCV Ab PLUS próba az 
anti-HCV antitest számának emelkedését mutatta ki a RIBA 3.0 kiegészítő teszt elvégzését követően 
azonnal vagy azt követően nagyon rövid időn (néhány napon) belül.A szakértők által tesztelt 45 
panel körében az Access HCV Ab PLUS próba ugyanannyiszor volt pozitív (azaz bizonyult 
pozitívnak ugyanazzal a vérrel), mint az összehasonlításra használt érzékenyebb tesztek. 

 Csak 2 szerokonverziót mutattunk ki pár nappal később, és – fordítva – 2 szerokonverzió bizonyult 
korábban pozitívnak az Access HCV Ab PLUS alkalmazásakor. 

 
Friss minták 

 25 további friss (vérvétel után 1 napon belüli) HCV-pozitív mintát vizsgáltak, és valamennyit 
pozitívnak találták. 

9.3 Analitikai specificitás 

9.3.1. Keresztreaktivitási vizsgálat 

A hepatitis C-vírushoz (hepatitis A vagy B, herpes, EBV, reumafaktor…) nem kapcsolódó különböző 
patológiás elváltozásokat mutató betegektől származó 108 minta vizsgálata során nem mutatott jelentős 
nem-specifikus keresztreaktivitást. 

9.3.2. Interferencia-vizsgálat 

A legfeljebb 200 mg/l bilirubint, legfeljebb 90 g/l albumint tartalmazó minták, a 36 g/l trioleinnek 
(triglicerid) megfelelő mennyiséget tartalmazó lipaemiás minták, valamint a legfeljebb 5 g/l hemoglobint 
tartalmazó hemolizált minták nem befolyásolják az eredményeket. 
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ACCESS
®
 

Immunoassay System 

HCV Ab PLUS CALIBRATORS  34335 
 

Az Access HCV Ab PLUS CALIBRATORS kalibrátorok az Access HCV Ab PLUS próba 
kalibrálására szolgálnak az Access Immunoassay Systems segítségével. 
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1 Alkalmazás 

Az Access HCV Ab PLUS CALIBRATORS kalibrátorok az Access HCV Ab PLUS próba kalibrálására 
szolgálnak HCV elleni antitestek humán szérumban és plazmában, az Access Immunoassay Systems 
segítségével történő minőségi kimutatása céljából. 

 

2 A teszt összefoglalása és ismertetése 

Az Access HCV Ab PLUS CALIBRATORS kalibrátorokat kalibrálás végrehajtására (a cut-off érték 
meghatározására) használjuk az Access HCV Ab PLUS próbához. Azáltal, hogy az egy minta révén 
gerjesztett fény intenzitását összehasonlítjuk a cut-off értékkel, lehetővé válik az anti-HCV antitestek 
mintában való jelenlétének vagy hiányának meghatározása 
 

3 Termékismertető 

3.1 Leírás 

 Access HCV Ab PLUS CALIBRATORS kalibrátorok 
 

Címkejelzés Leírás 
Kiszerelés/ 
előkészítés 

34335 

C0 
Negative Calibrator 

Negatív kalibrátor: 
Anti-HCV antitestre negatív (nem reaktív) humán szérum, 
< 0,1% nátrium-aziddal. 

1 x 1 ml 
Felhasználásra 

kész 

C1 
Positive Calibrator 

Pozitív kalibrátor: 
Anti-HCV antitestre pozitív (reaktív) humán szérum, 
inaktivált, < 0,1% nátrium-aziddal. 

1 x 1 ml 
Felhasználásra 

kész 

Calibration card Kalibrációs kártya: 1 

3.2 Tárolási és kezelési előírások 

 Függőlegesen felfelé állítva és 2–10 °C között hűtve tárolandó. 

 Használat előtt óvatosan megfordítva keverje össze a tartalmukat. Kerülje a buborékképződést. 

 A felnyitott ampulla tartalma – ha azt +2 °C és +10 °C között tárolják – az ampulla címkéjén 
feltüntetett lejárati időpontig stabil marad. 

 A megadott tartományon kívül eső minőség-ellenőrzési értékek az esetleges tönkremenetelt jelzik. 
 

4 Figyelmeztetések és óvintézkedések 

 In vitro diagnosztikai alkalmazásra szolgál. Kizárólag egészségügyi szakemberek általi használatra. 

 Ez a termék emberi vagy állati összetevőket tartalmaz. Óvatosan kezelendő. 

 A tesztkészletet csak olyan szakképzett személy kezelheti, aki ismeri a laboratóriumi eljárásokat, és 
tisztában van azok lehetséges veszélyeivel. Mindig viseljen megfelelő védőöltözéket, védőkesztyűt, 
szem-/arcvédőt, és a helyes laboratóriumi gyakorlat szerint, megfelelően kezelje az anyagokat. 

 A reagensek elkészítése során használt emberi eredetű anyagokat megvizsgálták, és a hepatitis B 
felszíni antigénre (HBs Ag), a humán immundeficiencia vírus (HIV-1 és HIV-2) elleni antitestekre és a 
hepatitis C-vírus (HCV) elleni antitestekre nem reaktívnak találták, kivéve a C1 pozitív kalibrátort, 
amely HCV elleni antitestekre pozitív. 

 A tesztkészlet emberi vér összetevőit tartalmazza. Nincs olyan vizsgálati módszer, amivel teljes 
mértékben garantálható a fertőző ágensek hiánya, ezért minden emberi készítményt, reagenst és 
emberi mintát úgy kell kezelni, hogy azok fertőző betegségeket terjeszthetnek, betartva a vérrel 
terjedő kórokozók esetén javasolt egységes óvintézkedéseket az OSHA meghatározása szerint, az 
aktuális CDC/NHI Biosafety in Microbiological and Biomedical Laboratories irányelveit, illetve a helyi 
vagy állami szabályozásokat. 

 Kiömlött biológiai anyagok: a kiömlött emberi eredetű anyagokat potenciálisan fertőzőként kell 
kezelni. 
A savat nem tartalmazó kiömlött anyagokat azonnal fel kell takarítani – beleértve a kiömlés területét, 
az anyagokat és minden szennyezett felületet vagy felszerelést – az érintett minták által okozott 
potenciális biológiai veszélynek megfelelő hatékony kémiai fertőtlenítőszerrel (ez általában 1:10 
arányban hígított háztartási fehérítő, 70–80%-os etanol vagy izopropanol és jodofór, például 0,5%-
os Wescodyne™ Plus stb.), majd szárazra kell törölni.  
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A savat tartalmazó kiömlött anyagokat megfelelően fel kell itatni (fel kell törölni) vagy semlegesíteni 
kell, a területet le kell öblíteni vízzel, és szárazra kell törölni. Előfordulhat, hogy azok az anyagok, 
amelyeket a kiömlött anyag felszívására használtak, veszélyes hulladékként kezelendők.  
Ezt követően a területet vegyi fertőtlenítővel fertőtleníteni kell. 

 A teszt elvégzése során felhasznált valamennyi mintát és anyagot oly módon ártalmatlanítsa, mintha 
az fertőző hatású lenne.  
A laboratóriumi, kémiai és biológiai veszélyt jelentő hulladék anyagokat a helyi, regionális és 
országos előírásoknak megfelelően kezelje és ártalmatlanítsa. 
A biztonsági adatlap a következő címen érhető el: www.bio-rad.com. 

 

5 Eljárás 

A kalibrálási eljárások vonatkozásában követni kell a megfelelő kézikönyvében és/vagy 
súgórendszerében található utasításokat. 
 
Kalibrálás 
Az Access HCV Ab PLUS CALIBRATORS kalibrátorokat negatív (C0) és pozitív (C1) kalibrátorokként 
biztosítjuk. 
Az Access HCV Ab PLUS próba 28 naponta új kalibrációs görbét igényel (vagyis a cut-off érték 
meghatározását) annak érdekében, hogy a vonalkódjáról jól felismerhető reagensek csupán egyetlen 
tétele számára legyen biztosítható az aktív „hitelesítés”. A 28. nap végén, vagy ha másik reagenstételt 
töltenek be a rendszerbe, a görbe automatikusan érvénytelenítődik. 
Minden kalibráláshoz legalább 75 µl szükséges minden kalibrátorból (három példányban meghatározva) 
a mintatartón és a rendszer holttérfogatán felül. Egy csepp körülbelül 40 µl-nek felel meg. 
 

6 A teszt korlátai 

Ha mikrobiális szennyeződés jeleit látja egy reagensben, vagy az túl zavaros, dobja el az üveget. 
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Az Access HCV Ab PLUS próba rendszerteljesítményének monitorozására. 
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1 Alkalmazás 

Az Access HCV Ab PLUS QC-t az Access HCV Ab PLUS próba rendszerteljesítményének 
monitorozására használjuk. 

 

2 A teszt összefoglalása és ismertetése 

A minőség-ellenőrző anyagok a betegminták jellemzőit szimulálják, és lényegesek az Access HCV Ab 
PLUS próba rendszerteljesítményének ellenőrzéséhez. Emellett a helyes laboratóriumi gyakorlatok 
lényeges részét képezik

(13,14,15,16,19,20)
. Ha Access reagensekkel végez HCV elleni antitestekre irányuló 

próbákat, helyezzen a rendszerbe minőség-ellenőrző anyagokat a próbák egységességének igazolása 
érdekében. A próba értékeinek az elfogadható tartományba kell esniük, ha a tesztrendszer megfelelően 
működik. 

 

3 Termékismertető 

3.1 Leírás 

 Access HCV Ab PLUS QC 
 

Címkejelzés Leírás 
Kiszerelés/ 

előkészítés 34339 

QC1 
Negative QC 

Negatív minőség-ellenőrzés: 
Humán szérum < 0,1% nátrium-aziddal. Negatív (nem reaktív) 
anti-HCV antitestekre. 

3 x 2,5 ml 
Felhasználásra 

kész 

QC2 
Positive QC 

Pozitív minőség-ellenőrzés, Anti-HCV: 
Humán szérum < 0,1% nátrium-aziddal. Pozitív (reaktív) anti-
HCV antitestekre, inaktivált. 

3 x 2,5 ml 
Felhasználásra 

kész 

QC card Minőség-ellenőrző (QC) kártya: 1 

3.2 Tárolási és kezelési előírások 

 Függőlegesen felfelé állítva és 2–10 °C között hűtve tárolandó. 

 Használat előtt óvatosan megfordítva keverje össze a tartalmat. Kerülje a buborékképződést. 

 A minőség-ellenőrzésianyagok 2–10 °C-on tárolva a címkén jelzett lejárati időig stabilak maradnak. 

 Az üveg az első használat után 2 és 10 °C között 30 napig stabil. 

 A tartományon kívül eső minőség-ellenőrzési értékek a romlás esetleges jelei. 

 Az átlagértékeket és a szórást (SD) lásd a QC értékkártyán. 
 

4 Figyelmeztetések és óvintézkedések 

 In vitro diagnosztikai alkalmazásra szolgál. Kizárólag egészségügyi szakemberek általi használatra. 

 Ez a termék emberi vagy állati összetevőket tartalmaz. Óvatosan kezelendő. 

 A tesztkészletet csak olyan szakképzett személy kezelheti, aki ismeri a laboratóriumi eljárásokat, és 
tisztában van azok lehetséges veszélyeivel. Mindig viseljen megfelelő védőöltözéket, védőkesztyűt, 
szem-/arcvédőt, és a helyes laboratóriumi gyakorlat szerint, megfelelően kezelje az anyagokat. 

 A reagensek elkészítése során használt emberi eredetű anyagokat megvizsgálták, és a hepatitis B 
felszíni antigénre (HBs Ag), a humán immundeficiencia vírus (HIV-1 és HIV-2) elleni antitestekre és a 
hepatitis C-vírus (HCV) elleni antitestekre nem reaktívnak találták, kivéve a QC2 pozitív minőség-
ellenőrző kontrollt, amely HCV elleni antitestekre pozitív. 

 A tesztkészlet emberi vér összetevőit tartalmazza. Nincs olyan vizsgálati módszer, amivel teljes 
mértékben garantálható a fertőző ágensek hiánya, ezért minden emberi készítményt, reagenst és 
emberi mintát úgy kell kezelni, hogy azok fertőző betegségeket terjeszthetnek, betartva a vérrel 
terjedő kórokozók esetén javasolt egységes óvintézkedéseket az OSHA meghatározása szerint, az 
aktuális CDC/NHI Biosafety in Microbiological and Biomedical Laboratories irányelveit, illetve a helyi 
vagy állami szabályozásokat. 

 Kiömlött biológiai anyagok: a kiömlött emberi eredetű anyagokat potenciálisan fertőzőként kell 
kezelni. 
A savat nem tartalmazó kiömlött anyagokat azonnal fel kell takarítani – beleértve a kiömlés területét, 
az anyagokat és minden szennyezett felületet vagy felszerelést – az érintett minták által okozott 
potenciális biológiai veszélynek megfelelő hatékony kémiai fertőtlenítőszerrel (ez általában 1:10 
arányban hígított háztartási fehérítő, 70–80%-os etanol vagy izopropanol és jodofór, például 0,5%-
os Wescodyne™ Plus stb.), majd szárazra kell törölni.  
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A savat tartalmazó kiömlött anyagokat megfelelően fel kell itatni (fel kell törölni) vagy semlegesíteni 
kell, a területet le kell öblíteni vízzel, és szárazra kell törölni. Előfordulhat, hogy azok az anyagok, 
amelyeket a kiömlött anyag felszívására használtak, veszélyes hulladékként kezelendők.  
Ezt követően a területet vegyi fertőtlenítővel fertőtleníteni kell. 

 A teszt elvégzése során felhasznált valamennyi mintát és anyagot oly módon ártalmatlanítsa, mintha 
az fertőző hatású lenne.  
A laboratóriumi, kémiai és biológiai veszélyt jelentő hulladék anyagokat a helyi, regionális és 
országos előírásoknak megfelelően kezelje és ártalmatlanítsa. 
A biztonsági adatlap a következő címen érhető el: www.bio-rad.com. 

 

5 Eljárás 

Az Access HCV Ab PLUS QC minőség-ellenőrző anyagot a betegmintákkal megegyező módon kell 
kezelni, és a berendezéshez tartozó utasításoknak, illetve az alkalmazott módszernek megfelelően kell 
futtatni.  
Az Access HCV Ab PLUS QC feldolgozásához legalább 25 µl minta szükséges a 2-es szintű minőség-
ellenőrzés mindkét szintjéhez (egy példányban meghatározva) a mintatartón és a rendszer holttérfogatán 
felül. Egy csepp körülbelül 40 µl-nek felel meg.  
A minőség-ellenőrzés legalább 24 óránként

(13,16)
 javasolt, illetve a rendszer bekapcsolásakor, a 

betegminták futtatása előtt.  
A kontrollok gyakoribb használata, illetve további kontrollok alkalmazása a felhasználó belátására van 
bízva, a helyes laboratóriumi gyakorlatok vagy a laboratórium akkreditációs követelményei és a 
vonatkozó jogszabályok alapján.  
A minőség-ellenőrzés elméletével, a kalibrátorok konfigurálásával, a minőség-ellenőrzési minta 
tesztkéréseinek bevitelével és a minőség-ellenőrzési adatok áttekintésével kapcsolatban lásd a megfelelő 
rendszer-kézikönyvet, illetve Súgó rendszert. 
 

6 A teszt korlátai 

1. Az Access HCV Ab PLUS QC használatát nem vizsgálták az Access HCV Ab PLUS próbán kívül 
más próbákkal. 

2. Azok a minőség-ellenőrzési eredmények, amelyek nem esnek az elfogadható tartományba, 
érvénytelen teszteredményeket jelezhetnek. Vizsgáljon meg minden teszteredményt, amelyet az 
utolsó elfogadható minőség-ellenőrzési teszt óta hozott létre ehhez az analithoz. 

3. Ha mikrobiális szennyeződés jeleit látja egy reagensben, vagy az túl zavaros, dobja el az üveget. 
 

7 Várható értékek 

Az Access HCV Ab PLUS QC várható átlagát (×) és szórás (SD) (σ) értékeit a készletben található QC 
értékkártya tartalmazza a rendszer első minőség-ellenőrzési konfigurációjára vonatkozóan. Minden 
laboratóriumnak kötelessége meghatározni a saját megfelelőségi kritériumait a minőség-ellenőrzési 
eredmények vonatkozásában alkalmazott minőség-ellenőrzési szabályok kiválasztásával. Az egyéni 
ellenőrzési eredmények az előzetesen meghatározott megfelelőségi tartományba kell essenek, 
ugyanakkor mindegyik laboratóriumnak kötelessége frissíteni az átlagértékeket és SD értékeket 
megfelelő mennyiségű adat összegyűjtését követően

(13,17,21)
. 

Mivel a reaktivitás adott szintjei a próbák gyártóiként, eljárásonként, tételszámonként és 
laboratóriumokként eltérhetnek, mindegyik laboratóriumnak meg kell határoznia a reaktivitás speciális 
szintjét, és ki kell alakítania saját tartományát az elfogadható értékekre nézve

(13,17,18,19)
. Az elfogadható 

tartomány magában foglalhat minden olyan értéket, amely belül van a 30 napos időtartam alatt történt 20 
meghatározásból származó 20 adatpont átlagán ± 2SD

(21)
. 
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A BIO-RAD GARANTÁLJA, HOGY EZEK A TERMÉKEK A CÍMKÉZÉSEN ÉS A MELLÉKELT 
SZAKIRODALOMBAN ISMERTETETT TELJESÍTMÉNYT NYÚJTJÁK. A BIO-RAD ELHÁRÍT MINDEN, 
AZ ELADHATÓSÁGGAL, ILLETVE A BÁRMELY MÁS CÉLRA VALÓ ALKALMASSÁGGAL 
KAPCSOLATOS VÉLELMEZETT SZAVATOSSÁGOT. A BIO-RAD SEMMILYEN KÖRÜLMÉNYEK 
KÖZÖTT NEM VONHATÓ FELELŐSSÉGRE SEMMILYEN, A FENT EMLÍTETT KIFEJEZETT 
SZAVATOSSÁGBÓL EREDŐ BÁRMILYEN KÖVETKEZMÉNYES KÁRÉRT. 
 
Az Access, az UniCel és a Dxl a Beckman Coulter, Inc. védjegyei. 
A ProClin a Rohm and Haas Companynak vagy leányvállalatainak, illetve társult vállalatainak a védjegye. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bio-Rad 
 3, Boulevard Raymond Poincaré 
 92430 Marnes-la-Coquette, France    
 Tel.: +33 (0) 1 47 95 60 00 2017/01 
 Fax: +33 (0) 1 47 41 91 33 B29957D 
 www.bio-rad.com D VÁLTOZAT 
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