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1 Tiltenkt bruk 

Access HCV Ab PLUS-analysen er en kjemiluminescensimmunanalyse med paramagnetiske partikler for 
kvalitativ bestemmelse av antistoffer mot hepatitt C-virus i humant serum eller plasma, med Access 
immunanalysesystemer. Access HCV Ab PLUS er beregnet som hjelp til å diagnostisere HCV-infeksjon 
og som en screeningtest for blod- og plasmadonorer. Analysen er ikke beregnet for å teste eller screene 
blandede prøver. 

2 Sammendrag og forklaring av testen 

Hepatitt C-virus (HCV) betraktes som den viktigste årsaken til non-A - non-B hepatitt (NANBH) etter 
transfusjoner i tillegg til den som overføres utenom transfusjoner (medikamentavhengige, 
hemodialysepasienter, transplantasjonspasienter)

(1,2,3,4,5,6,7)
. Femti til seksti prosent av hepatitt C-infiserte

pasienter vil sannsynligvis utvikle kronisk hepatitt og risikere utvikling av cirrhose eller hepatocellulær 
karsinom

(8,9)
.

Praksisen med obligatorisk screening av alle bloddonasjoner (for anti-HCV-antistoffer) har redusert 
risikoen for overføring av infisert blod betydelig

(10,11)
.

Access HCV Ab PLUS-analysen er beregnet på påvisning av anti-HCV-antistoffer i humant serum eller 
plasma, og bidrar på denne måten til å forhindre parenteral kontaminasjon. Den er også nyttig for 
diagnostisering av HCV-infeksjon. I begge tilfeller må resultatene tolkes sammen med kliniske data og 
andre serologiske markører. 

3 Prinsipper for fremgangsmåten 

Access HCV Ab PLUS-analysen er en indirekte immunoenzymatisk analyse. Prøven (serum, plasma eller 
kontroll) tilsettes et reaksjonskar med paramagnetiske partikler dekket med et peptid som etterligner 
immundominante epitoper av capsidregionen og rekombinante proteiner (NS3 og NS4). Under 
inkubasjonen fanges både IgG og IgM i prøven opp av den faste fasen. Etter inkubasjonen samles den 
faste fasen av et magnetisk felt, og ubundet materiale fjernes med en serie med vaskinger. I det andre 
trinnet tilsettes konjugatet (anti-humant IgG geit-antistoff, merket med alkalisk fosfatase) i reaksjonskaret. 
Etter inkubasjonen fjerner en ny serie med vaskinger overflødig konjugat. Et kjemiluminescens-substrat, 
Lumi-Phos 530, legges til, og fotonene som genereres av enzymreaksjonen, måles med et luminometer. 
Signalintensiteten er proporsjonal med mengden av enzymkonjugat som er til stede, og derfor med 
konsentrasjonen av anti-HCV-antistoff i testprøven. Ved å sammenligne cut-off-verdien, som fastslås av 
analysekalibreringen, med signalet i prøven, kan det fastslås om det finnes anti-HCV-antistoff eller ikke. 
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4 Produktinformasjon 

4.1 Beskrivelse 

Access HCV Ab PLUS Reagenspakker 

Identifikasjon 
på etikett 

Beskrivelse 
Presentasjon 
/ klargjøring 

34330 

R1a 
Paramagnetic 
particles 

Paramagnetiske partikler: 
belagt med rekombinante proteiner (NS3/NS4) og peptid (kapsid) 
suspendert i TRIS-buffer, med natriumazid (< 0,1 %) 

2 x 50 tester 
Klar til bruk 

R1b 
Sample diluent 

Prøvefortynner: 
med natriumazid (< 0,1 %) 

R1c 
Conjugate 
diluent 

Konjugatfortynner: 
med overflatemiddel, natriumazid (< 0,1 %) 

R1d 
Conjugate 

Konjugat: 
anti-human IgG (geit) alkaliskfosfatasekonjugat i TRIS-buffer, med 
overflatemiddel, natriumazid (< 0,1 %) og ProClin 300 (< 0,1 %) 

4.2 Betingelser for oppbevaring og håndtering 

 Oppbevares stående og kjølt ved 2 til 10 °C.

 Kjølt ved 2 til 10 °C i minimum to timer før bruk på instrumentet.

 Stabilt til utløpsdatoen trykt på etiketten når lagret ved 2 til 10 °C (uåpnet reagenspakke).

 Bland de nye upunkterte pakkene ved forsiktig å vende dem til partiklene er i løsning og ikke lenger
er festet til forseglingen eller brønnens sider. Ikke vend pakker som er punktert.

 Stabil ved 2 til 10 °C i 28 dager om bord etter første bruk.

 Tegn på mulig forringelse er et brutt elastomerisk lag på pakken eller kontrollverdier utenfor området.

 Hvis reagenspakken er skadet (dvs. brutt elastomer), kastes pakken.

5 Advarsler og forholdsregler 

 For bruk ved in vitro-diagnostikk. Kun til bruk for helsepersonell.

5.1 Helse og sikkerhetsforanstaltninger 

 Dette testkittet må kun brukes av kvalifisert personell opplært i laboratorieprosedyrer og kjent med
potensielle farer. Bruk egnede beskyttelsesklær, hansker og øye/ansiktsmaske og håndter egnet i
overensstemmelse med god laboratoriepraksis.

 Testkittet inneholder humane blodkomponenter. Ingen kjent testmetode kan gi fullstendig forsikring
om at smittsomme agenser ikke er tilstede. Følgelig må alle humane derivater, reagenser og humane
prøver håndteres som om de kan overføre smittsom sykdom, ved å følge anbefalte universelle
foranstaltninger for blodoverførte patogener som definert av OSHA, retningslinjene fra aktuell
CDC/NHI Biosafety in Microbiological og Biomedical Laboratories og/eller lokale, regionale eller
nasjonale retningslinjer.

 Biologisk søl: søl av humant kildemateriale må behandles som potensielt smittsomt.

 Søl som ikke inneholder syre må umiddelbart dekontamineres, inkludert det tilsølte området,
materialer og alle forurensede overflater eller utstyr og med egnet kjemisk desinfiseringsmiddel som
er effektivt mot den potensielle biologiske faren fra prøvene det gjelder (vanligvis en 1:10 fortynning
av blekemiddel, 70-80 % etanol eller isopropanol, en jodofor slik som 0,5 % Wescodyne™ Plus, osv)
og tørket tørt.

 Søl som inneholder syre må absorberes tilstrekkelig (tørket opp) eller nøytraliseres, området skyllet
med vann og tørket tørt; materialer anvendt til å absorbere sølet kan kreve avhending som farlig
avfall.

 Området må deretter dekontamineres med et kjemisk desinfiseringsmiddel.

 Kast alle prøver og materialer som er brukt til å utføre testen som om de inneholder et smittsomt
agens.

 Laboratorieavfall, kjemisk eller biologisk farlig avfall må håndteres og avhendes i overensstemmelse
med alle lokale, regionale og nasjonale retningslinjer.
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 For fare- og forholdsregelsanbefalinger relatert til alle kjemiske komponenter i dette testkittet, se
piktogram(mer) angitt på etikettene og informasjon tilføyd i avsnitt 5.2. Sikkerhetsdatabladet (SDS) er
tilgjengelig på www.bio-rad.com.

5.2 Forholdsregler som gjelder prosedyren 

Forsiktig: 

H317: Kan utløse en allergisk hudreaksjon. 
P280: Bruk vernehansker/verneklær/vernebriller/ansiktsskjerm. 
P333+P313: Ved hudirritasjon eller utslett: Søk legehjelp. 
P302+P352: VED HUDKONTAKT: Vask med mye vann og såpe. 
P501: Innhold / beholder leveres i henhold til de lokale / regionale / nasjonale / internasjonale forskrifter. 

 Dette produktet inneholder humane eller animale komponenter. Håndter med varsomhet.

6 Prøvematerialer 

1. Serum eller plasma (heparin, EDTA eller citrat) er anbefalte prøver.
2. Legg merke til følgende anbefalinger for håndtering, bruk og oppbevaring av blodprøver

(12)
:

 Ta alle blodprøvene ved å følge generelle retningslinjer for venepunksjon. La prøvene koagulere
fullstendig før sentrifugering.

 Sørg for at alt restfibrin og cellemateriale har blitt fjernet før analysering.

 Følg blodprøverørprodusentens anbefalinger for sentrifugering.

 Hold rørene tett proppet til alle tider.

 Prøven må ikke oppbevares i romtemperatur i mer enn 8 timer.

 Hvis analysen ikke fullføres i løpet av 8 timer, oppbevares den ved +2-10 °C.

 Hvis analysen ikke fullføres i løpet av 48 timer, eller hvis prøvene skal sendes bort, må den fryses
ned ved -20 °C

(12)
.

 Prøvene må bare tines opp én gang, rask opptining ved oppvarming i vannbad ved 40 °C i noen
få minutter.

 Etter tining må prøven blandes godt, sentrifugeres på nytt ved 3000 g i 10 minutter og overføres
til en kopp for å fjerne alle suspenderte fibrinpartikler eller aggregater som kan gi falsk positive
resultater.

3. Hvert laboratorium må bestemme godkjennelsen av sine egne blodprøverør og
serumseparasjonsprodukter. Variasjoner i disse produktene kan forekomme mellom produsenter og,
av og til, fra lot til lot.

7 Fremgangsmåte 

7.1 Nødvendige materialer 

7.1.1 Materiale som følger med 

R1 Access HCV Ab PLUS reagenspakker 

7.1.2 Nødvendig materiale som ikke følger med 

1. Access HCV Ab PLUS CALIBRATORS
Leveres som et HCV-Ab-negativt serum og et anti-HCV Ab-positivt serum.
Kat. nr. 34335

2. Kvalitetskontrollmateriale:
• Access HCV Ab PLUS QC

Kat. nr. 34339 

• Andre kommersielle kontrollsera

3. Access Substrate
Kat. nr. 81906
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4. Access 2:
Vaskebuffer: Access Wash Buffer II, Kat. nr. A16792

5. UniCel
®
 DxI

®
:

Vaskebuffer: UniCel DxI Wash Buffer II, Kat. nr. 16793

6. Systems:
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 Analyseprosedyre 

1. Se de tilhørende systemhåndbøkene og/eller Help-systemet hvis du vil ha en beskrivelse av
installering, oppstart, prinsipper for bruk, systemytelsesegenskaper, instruksjoner for bruk,
kalibreringsprosedyrer, bruksbegrensninger og forholdsregler, farer, vedlikehold og feilsøking.

2. Bland innholdet av nye (upunkterte) reagenspakker ved å vende pakken forsiktig flere ganger før
lasting på instrumentet. Ikke bland åpne (punkterte) pakker.

3. Tjuefem (25) µl prøve brukes for hver test (i tillegg til dødvolum).
4. Tid til første resultat er ca. 55 minutter.
5. Standard systemenhet for å måle prøveresultater er Signal/Cutoff (S/CO)-forhold.

7.3 Kalibrering 

En aktiv kalibreringskurve er nødvendig for alle tester. Kalibreringsdata for å bestemme Cut-Off er gyldige 
i 28 dager. Derfor krever Access HCV Ab PLUS-analysen kalibrering hver 28. dag ved hjelp av C0 og C1 
fra Access HCV Ab PLUS CALIBRATORS. Se de aktuelle systemhåndbøkene og/eller Help-systemet 
hvis du vil ha informasjon om kalibrering, konfigurering av kalibratorer, anmodninger om kalibratortest og 
vurdering av kalibreringsdata. 

7.4 Kvalitetskontroll 

Kvalitetskontrollmaterialer simulerer egenskapene for pasientprøver og er vesentlige for å overvåke 
systemytelsen for immunkjemiske analyser. Kvalitetskontroll anbefales minst hver 24. time

13 
og ved

oppstart av systemet før analysering av pasientprøver. Bruk Access HCV Ab PLUS QC eller andre 
kommersielt tilgjengelige kvalitetskontrollmaterialer som dekker minst to nivåer av analytten. Hyppigere 
bruk av disse kontrollene eller bruk av ytterligere kontroller er overlatt til brukerens skjønn basert på god 
laboratoriepraksis eller laboratorieakkrediteringskrav og gjeldende lover. Følg produsentenes 
instruksjoner for rekonstituering og oppbevaring. Hvert laboratorium må etablere gjennomsnittsverdier og 
godkjente områder for å sikre god ytelse. Kvalitetskontrollresultater som ikke faller inn under godkjente 
områder kan indikere feil testresultater. Undersøk alle testresultater generert etter siste godkjente 
kvalitetskontrolltidspunkt for denne analytten.  
Access HCV Ab PLUS-analysen har blitt evaluert ved romtemperatur i området 18-32 °C. For optimale 
resultater, må analysekalibrering og pasientprøvetesting utføres under like temperaturforhold. Hvis 
temperaturen i laboratoriet varierer mer enn ± 5 °C fra kalibreringstemperaturen, må 
kvalitetskontrollresultatene gjennomgås og analysen om nødvendig rekalibreres.  
Se de aktuelle systemhåndbøkene og/eller Help-systemet for informasjon om vurdering av 
kontrollseraresultater.  
Alle produserte og kommersielle reagensmidler er underlagt et omfattende kvalitetssystem som starter fra 
mottak av råmaterialer til den endelige markedsføringen av produktet.  
Hver lot blir underlagt en kvalitetskontroll og slippes bare ut på markedet når den etterlever kravene til 
godkjenning. 

7.5 Beregning / Tolking av resultatene 

Pasienttestresultater beregnes automatisk av systemprogramvaren ved hjelp av cut-off-verdien som 
bestemmes av aktiv kalibrering. Resultatene (Signal/Cut-Off= S/CO) rapporteres som reaktive eller ikke-
reaktive som en funksjon av deres forhold til cut-off (signal som er henholdsvis større enn eller signal 
som er likt med eller mindre enn cut-off-verdien). Resultater som er ~10 % lavere enn cut-off-verdien bør 
imidlertid analyseres grundig og testes på nytt i duplikat. Denne anbefalte gråsonen (fra 0,9 til mindre enn 
1,0) bør lagres av brukeren i systemprogramvaren (se de aktuelle systemhåndbøkene og/eller Help-
systemet for fullstendige instruksjoner om gråsonen for en kvalitativ analyse). På denne måten vil et 
iøynefallende funn bli rapportert automatisk, noe som gir rask identifikasjon av et resultat i gråsonen. 
Pasienttestresultater kan vurderes ved hjelp av skjermbildet for prøveresultater (Sample Results). Se de 
aktuelle systemhåndbøkene og/eller Help-systemet for fullstendige instruksjoner om vurdering av 
resultater. 
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Resultat fra første analyse: 

 Alle prøver med et S/CO-forhold under 0,9 anses for å være ikke-reaktive med Access HCV Ab PLUS-
analysen.

 Prøver med et S/CO-forhold mellom 0,9 og 1 (kan erstattes med: ≥ 0,9 and < 1) er i gråsonen og må
analyseres på nytt i duplikat før den endelige tolkningen av resultatet.

 Prøver med et S/CO-forhold likt eller større enn 1 anses initialt for å være reaktive med Access HCV
Ab PLUS, og slike prøver må analyseres på nytt i duplikat før den endelige tolkningen av resultatet.

Resultat fra andre analyse: 
Alle prøver som først er reaktive eller med resultater i gråsonen, bør testes på nytt i duplikat ved hjelp av 
Access HCV Ab PLUS: 

 Hvis resultatene av duplikatene er < 1,0 S/CO, må prøven betraktes som ikke-reaktiv (negativ) for
Access HCV Ab PLUS-analysen.

 Hvis ett av de 2 resultatene er ≥ 1,0 S/CO, er det første resultatet ikke repeterbart, og prøven
betraktes som reaktiv for Access HCV Ab PLUS-testen.

Det er imidlertid i overensstemmelse med lokale retningslinjer nødvendig å analysere alle ”reaktive” 
prøver med tilleggstester for å klart bekrefte det positive resultatet. 

Table 1: Tolking av resultater i HCV Ab PLUS-analysen 

Resultatforhold: Signal/Cut-Off Tolking Tilleggstester 

First Result 
Analysis 

S/CO < 0,9 
Ikke-

reaktiv 
HCV Ab ikke påvist IA 

S/CO ≥ 1,0 Reaktiv ”Opprinnelig reaktiv” 
Testes på nytt i 

duplikat 

0,9 ≤ S/CO 
< 1,0 

Gråsone ”Opprinnelig reaktiv” 
Testes på nytt i 

duplikat 

Second 
Result 

Analysis 

Ny testing i duplikat: 
hvis de to resultatene er <1,0 

Ikke-
reaktiv 

HCV Ab ikke påvist IA 

Test på nytt: hvis ett av de 2 
resultatene er ≥ 1 

Reaktiv 
HCV Ab påvist 

”Gjentatt reaktiv” 
Konfirmativ metode 

8 Testbegrensninger 

1. Access HCV Ab PLUS-analysen er strengt begrenset til påvisning av anti-HCV-antistoffer i humant
serum eller plasma (heparin, EDTA eller citrat). Ytelsesegenskapene for andre prøvetyper er ikke
blitt etablert eller er begrenset.

2. Access HCV Ab PLUS-resultatene må tolkes i lys av pasientens totale kliniske tilstand, inkludert:
klinisk historie, data fra ytterligere tester og annen egnet informasjon.

3. Størrelsen av det målte resultatet, over cutoff, er ikke indikativt for den totale mengden antistoff
og/eller antigen som finnes.

4. På grunn av de mangeartede immunologiske reaksjonene hos pasienter som er infisert med
hepatitt C-viruset (særlig under serokonversjoner), kan man finne enkelte forskjeller i påvisning
mellom tester avhengig av hva slags antigene proteiner som brukes. Et negativt resultat med en
screeningtest utelukker ikke muligheten for å være utsatt for infeksjon med hepatitt C-virus.

5. For at en infeksjon skal erklæres, må et reaktivt resultat oppnådd med Access HCV Ab PLUS-
analysen bekreftes med en egnet metode.

6. Alle ELISA-teknikker kan gi feilaktige, positive reaksjoner. Det anbefales å kontrollere reaksjonens
spesifisitet for alle prøver som finnes å være repeterbare positive ved hjelp av en passende
metode for å bevise at det finnes anti-HCV-antistoff.

7. Immunkompromitterte personer og tilstander som alvorlig infeksjon og immunsuppressiv
legemiddelterapi kan føre til suppressjon av antistoffnivåer under påvisningsterskelen for analysen.
Resultater oppnådd med slike prøver må tolkes med varsomhet.
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9 Ytelsesegenskaper 

9.1 Presisjonsmåling 

Presisjonen til Access HCV Ab PLUS ble fastslått ut fra analysen av negative og positive prøver. 
Reproduserbarheten innen analysen er evaluert ved testing av 4 prøver 30 ganger i samme kjøring, 
reproduserbarheten mellom analyser er evaluert ved testing av 4 prøver i triplikat, 2 ganger om dagen i 5 
dager. Resultatene vises i følgende tabeller: 

9.1.1 Repeterbarhet 

N = 30 NEG 1 NEG 2 POS 1 POS 2 

Gjennomsnitt (RLU) 251824 1378166 10966900 12615243 

S.D. 10202 43987 320857 309281 

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

C.V. er mindre enn 5 %. 

9.1.2 Intermediat presisjon 

N = 30 NEG 1 NEG 2 POS 1 POS 2 

Gjennomsnitt av 
forhold (prøve/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. er mindre enn 10 %. 

9.2 Diagnostisk ytelse 

9.2.1 Diagnostisk spesifisitet 

Testens spesifisitet er evaluert: 

 som 99,83 % (95 % CI: 99,7-99,9) på prøver fra en populasjon på 5995 ikke-valgte bloddonorer.

 av en populasjon på 472 pasienter i sykehus ble 469 funnet å være negative, og 3, som ikke ble
bestemt med Chiron Riba HCV 3.0, ble funnet lavt positive med Access HCV Ab PLUS.

9.2.2 Diagnostisk sensitivitet 

Bekreftede HCV Ab-positive prøver 
Sensitiviteten for Access HCV Ab PLUS ble evaluert ved å teste 511 veldokumenterte positive prøver, 
inkludert: 

 101 PCR-positive sera innhentet fra oppfølging av kroniske HCV-pasienter, 145 positive prøver fra
HCV-infiserte pasienter, 77 HCV RNA PCR-positiv plasma fra BBI, 122 genotypede HCV-positive 
prøver. 

 SFTS 97-forbindelse med 36 positive prøver: 26 genotypede og HCV RNA PCR-positive prøver; 10
positive (PCR-negative) prøver med minst 2 HCV Ab-reaktiviteter. 

 De 30 positive prøvene som ble funnet i de prospektive spesifitetsstudiene ble også tatt med. Alle
disse prøvene er representative for de forskjellige serotypeprofilene (isolert reaktivitet, 2 eller 3 
reaktiviteter) og av de mest utbredte HCV-genotypene 1 til 4, i tillegg til noen uvanlige 4c-/d- og 5-
genotyper. 

Alle disse prøvene ble funnet positive med Access HCV Ab PLUS og ingen synlig forskjell ble vist ved 
påvisning av de forskjellige HCV-genotypene som ble testet. 

Prøver fra kommersielle serokonversjonspaneler 
Sensitiviteten til Access HCV Ab PLUS ble evaluert ved testing av 74 serokonversjonspaneler. 

 Blant de 29 kommersielle panelene som ble testet, fant Access HCV Ab PLUS økende anti-HCV-Ab
så snart RIBA 3.0-komplementærtest ble kjørt eller med svært kort forsinkelse (noen få dager). 
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 Blant de 45 panelene som ble testet av ekspertene var Access HCV Ab PLUS-testen positiv på
samme tid (dvs. positiv med samme blod) enn de mer sensitive testene som ble brukt for
sammenligning.

 Bare 2 serokonversjoner ble sporet noen få dager senere, og omvendt ble 2 serokonversjoner
tidligere positive med Access HCV Ab PLUS.

Friske prøver 

 25 komplementære, ferske HCV-positive prøver (innen 1 dag etter innhenting av blodprøve) ble
testet, og alle funnet positive.

9.3 Analytisk spesifisitet 

9.3.1. Kryssreaktivitetsstudie 

Analysen av 108 prøver fra pasienter som viste forskjellige patalogier som ikke var knyttet til hepatitt C-
virus (hepatittA eller B, herpes, EBV, revmatoid faktor...) viste ingen signifikant, ikke-spesifikk 
kryssreaktivitet. 

9.3.2. Interferensstudie 

Prøver som inneholder opptil 200 mg/l bilirubin, opptil 90 g/l albumin, lipemiske prøver som inneholder 
tilsvarende 36 g/l triolein (triglyserid) og hemolyserte prøver som inneholder opptil 5 g/l hemoglobin 
påvirker ikke resultatene. 
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1 Tiltenkt bruk 

Access HCV Ab PLUS CALIBRATORS er beregnet på å kalibrere Access HCV Ab PLUS-analysen med 
Access immunanalysesystemer. 

 

2 Sammendrag og forklaring av testen 

Access HCV Ab PLUS CALIBRATORS er beregnet på å kalibrere (bestemme cut-off-verdien for) Access 
HCV Ab PLUS-analysen. Ved å sammenligne lysintensiteten som genereres av en prøve med cut-off-
verdien, er det mulig å bestemme nærvær eller fravær av anti-HCV-antistoffer I prøven. 
 

3 Produktinformasjon 

3.1 Beskrivelse 

 Access HCV Ab PLUS CALIBRATORS 
 

Identifikasjon på etikett Beskrivelse 
Presentasjon / 

klargjøring 
34335 

C0 
Negative Calibrator 

Negativ kalibrator: 
Negativt (ikke-reaktivt) humant serum for anti-HCV-antistoff, 
med < 0,1% natriumazid 

1 x 1 ml 
Klar til bruk 

C1 
Positive Calibrator 

Positiv kalibrator: 
Positivt (reaktivt) humant serum for anti-HCV-antistoff, 
inaktivert, med < 0,1 % natriumazid 

1 x 1 ml 
Klar til bruk 

Calibration card Kalibrerings-kort: 1 

3.2 Betingelser for oppbevaring og håndtering 

 Oppbevares ved 2-10 °C. 

 Bland innhold ved forsiktig vending før bruk. Unngå bobledannelse. 

 Innholdet i en åpnet ampulle vil holde seg stabilt til utløpsdatoen som er oppgitt på ampulletikettene 
hvis den oppbevares ved +2 til +10 °C. 

 Kvalitetskontrollverdier som er utenfor området, er et tegn på mulig forringelse. 
 

4 Advarsler og forholdsregler 

 For bruk ved in vitro-diagnostikk. Kun til bruk for helsepersonell. 

 Dette produktet inneholder humane eller animale komponenter. Håndter med varsomhet. 

 Dette testkittet må kun bli brukt av kvalifisert personell opplært i laboratorieprosedyrer og kjent med 
de potensielle farene. Bruk egnede beskyttelsesklær, hansker og øye/ansiktsmaske og håndter 
egnet i overensstemmelse med god laboratoriepraksis. 

 Humant kildemateriale som er brukt i tillagingen av reagenset har blitt testet og funnet ikke-reaktivt 
for hepatitt B overflateantigen (HBs Ag), antistoffer mot humant immunsviktvirus (HIV-1 og HIV-2) og 
antistoffer mot hepatitt C-virus (HCV), bortsett fra den positive kalibratoren C1 som er positiv for anti-
HCV-antistoffer. 

 Dette testkittet inneholder humane blodkomponenter. Ingen kjent testmetode kan gi fullstendig 
forsikring om at smittsomme midler ikke er tilstede. Følgelig må alle humane derivater, reagenser og 
humane prøver håndteres som om de kan overføre smittsom sykdom, ved å følge anbefalte 
universelle foranstaltninger for blodoverførte patogener som definert av OSHA, retningslinjene fra 
aktuell CDC/NHI Biosafety in Microbiological og Biomedical Laboratories og/eller lokale, regionale 
eller nasjonale retningslinjer. 

 Biologisk søl: søl av humant kildemateriale må behandles som potensielt smittsomt. Søl som ikke 
inneholder syre må umiddelbart dekontamineres, inkludert det tilsølte området, materialer og alle 
forurensede overflater eller utstyr og med egnet kjemisk desinfiseringsmiddel som er effektivt mot 
den potensielle biologiske faren fra prøvene det gjelder (vanligvis en 1:10 fortynning av blekemiddel, 
70-80 % etanol eller isopropanol, en jodofor slik som 0,5 % Wescodyne™ Plus, osv) og tørket tørt.  
Søl som inneholder syre må absorberes tilstrekkelig (tørket pop) eller nøytraliseres, området skyllet 
med vann og tørket tørt; materialer anvendt til å absorbere sølet kan kreve avhending som farlig 
avfall. Området må deretter dekontamineres med et kjemisk desinfiseringsmiddel. 
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 Kast alle brukte prøver og materialer some r brukt for å utføre testen som om de inneholder 
smittsomme agens. Laboratorieavfall, kjemisk eller biologisk farlig avfall må håndteres og avhendes i 
overensstemmelse med alle lokale, regionale og nasjonale retningslinjer. 
Sikkerhetsdatabladet (SDS) er tilgjengelig på www.bio-rad.com. 

 

5 Fremgangsmåte 

Se de aktuelle systemhåndbøkene og/eller Help-systemet for informasjon om kalibreringsteori, 
konfigurering av kalibratorer, anmodninger om kalibratortest og gjennomgang av kalibreringsdata. 
 
Kalibrering 
Access HCV Ab PLUS CALIBRATORS blir brukt som negativ kalibrator C0 og positiv kalibrator C1. 
Access HCV Ab PLUS-analysen krever en kalibreringskurve (bestemmelse av cut-off-verdi) hver 28. dag 
for å ha en aktiv "kalibrering" for bare én lot med reagenser som er identifisert ved hjelp av strekkoden. 
Etter de 28 dagene, eller hvis en annen lot med reagensmidler lastes i systemet, blir kurven automatisk 
gjort ugyldig. 
Hver kalibrering krever minst 75 µl av hver kalibrator (bestemmelse i triplikat) i tillegg til prøvebeholderens 
og systemets dødvolum. En dråpe tilsvarer ca. 40 µl. 
 

6 Testbegrensninger 

Hvis det er tegn til mikrobiell kontaminering eller kraftig turbiditet i et reagens, må flasken kastes. 
 

  

http://www.bio-rad.com/
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1 Tiltenkt bruk 

Access HCV Ab PLUS QC er beregnet på overvåkning av systemytelsen til Access HCV Ab PLUS-
analysen. 

 

2 Sammendrag og forklaring av testen 

Kvalitetskontrollmaterialer simulerer egenskapene for pasientprøver og er vesentlige for å overvåke 
systemytelsen for Access HCV Ab PLUS-analysen. I tillegg er de en integrert del av god 
laboratoriepraksis

(13,14,15,16,19,20)
. Ved analysering med Access-reagenser for anti-HCV-antistoffer, må 

kvalitetskontroller inkluderes for å validere analysenes integritet. De analyserte verdiene skal falle innen 
de godkjente områdene hvis testsystemet arbeider godt. 

 

3 Produktinformasjon 

3.1 Beskrivelse 

 Access HCV Ab PLUS QC 
 

Identifikasjon på 
etikett 

Beskrivelse 
Presentasjon / 

klargjøring 
34339 

QC1 
Negative QC 

Negativ kvalitetskontroll: 
Humant serum med < 0,1 % natriumazid. Negativ (ikke-reaktiv) for 
anti-HCV-antistoffer. 

3 x 2,5 ml 
Klar til bruk 

QC2 
Positive QC 

Positiv kvalitetskontroll, Anti-HCV: 
Humant serum med < 0,1 % natriumazid. Positiv (reaktiv) for anti-
HCV-antistoffer, inaktivert. 

3 x 2,5 ml 
Klar til bruk 

QC card QC verdikort: 1 

3.2 Betingelser for oppbevaring og håndtering 

 Oppbevares stående og kjølt ved 2 til 10 °C. 

 Bland innhold ved forsiktig vending før bruk. Unngå bobledannelse. 

 QC er stabil til utløpsdatoen som oppgis på etikettene på ampullen ved oppbevaring ved +2 til 
+10 °C. 

 Flasken er stabil ved 2 til 10 °C i 30 dager etter første bruk. 

 Kvalitetskontrollverdier utenfor området er et mulig tegn på forringelse 

 Se QC-verdikortet for gjennomsnittsverdier og standardavvik (SDer). 
 

4 Advarsler og forholdsregler 

 For bruk ved in vitro-diagnostikk. Kun til bruk for helsepersonell. 

 Dette produktet inneholder humane eller animale komponenter. Håndter med varsomhet. 

 Dette testkittet må kun bli brukt av kvalifisert personell opplært i laboratorieprosedyrer og kjent med 
de potensielle farene. Bruk egnede beskyttelsesklær, hansker og øye/ansiktsmaske og håndter 
egnet i overensstemmelse med god laboratoriepraksis. 

 Humant kildemateriale som er brukt i tillagingen av reagenset har blitt testet og har blitt funnet ikke-
reaktivt for hepatitt B overflateantigen (HBs Ag), for antistoffer mot humant immunsviktvirus (HIV-1 
og HIV-2) og for antistoffer mot hepatitt C-virus (HCV), bortsett fra den positive kvalitetskontrollen 
QC2 som er positiv for anti-HCV-antistoffer. 

 Dette testkittet inneholder humane blodkomponenter. Ingen kjent testmetode kan gi fullstendig 
forsikring om at smittsomme midler ikke er tilstede. Følgelig må alle humane derivater, reagenser og 
humane prøver håndteres som om de kan overføre smittsom sykdom, ved å følge anbefalte 
universelle foranstaltninger for blodoverførte patogener som definert av OSHA, retningslinjene fra 
aktuell CDC/NHI Biosafety in Microbiological og Biomedical Laboratories og/eller lokale, regionale 
eller nasjonale retningslinjer. 

 Biologisk søl: søl av humant kildemateriale må behandles som potensielt smittsomt. Søl som ikke 
inneholder syre må umiddelbart dekontamineres, inkludert det tilsølte området, materialer og alle 
forurensede overflater eller utstyr og med egnet kjemisk desinfiseringsmiddel som er effektivt mot 
den potensielle biologiske faren fra prøvene det gjelder (vanligvis en 1:10 fortynning av blekemiddel, 
70-80 % etanol eller isopropanol, en jodofor slik som 0,5 % Wescodyne™ Plus, osv) og tørket tørt.  
Søl som inneholder syre må absorberes tilstrekkelig (tørket pop) eller nøytraliseres, området skyllet 
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med vann og tørket tørt; materialer anvendt til å absorbere sølet kan kreve avhending som farlig 
avfall. Området må deretter dekontamineres med et kjemisk desinfiseringsmiddel. 

 Kast alle brukte prøver og materialer some r brukt for å utføre testen som om de inneholder 
smittsomme agens. Laboratorieavfall, kjemisk eller biologisk farlig avfall må håndteres og avhendes i 
overensstemmelse med alle lokale, regionale og nasjonale retningslinjer.  
Sikkerhetsdatabladet (SDS) er tilgjengelig på www.bio-rad.com. 

 

5 Fremgangsmåte 

Access HCV Ab PLUS QC skal behandles på samme måte som pasientprøver og analyseres i 
overensstemmelse med instruksjonene som følger instrumentet og/eller metoden som brukes.  
For å analysere Access HCV Ab PLUS QC, er minst 25 µl prøve nødvendig for hver av de 2 
kvalitetskontrollnivåene (enkelt bestemmelse) i tillegg til prøvebeholderens og systemets dødvolum. En 
dråpe tilsvarer ca. 40 µl.  
Kvalitetskontroll anbefales minst hver 24. time

(13,16) 
og ved oppstart av systemet før analysering av 

pasientprøver.  
Hyppigere bruk av kontroller eller bruk av ytterligere kontroller er overlatt til brukerens skjønn basert på 
god laboratoriepraksis eller laboratorieakkrediteringskrav og gjeldende lover.  
Se de aktuelle systemhåndbøkene og/eller Help-systemet for informasjon om kvalitetskontrollteori, 
konfigurering av kontroller, anmodninger om QC-test og gjennomgang av kvalitetskontrolldata. 
 

6 Testbegrensning 

1. Bruk av Access HCV Ab PLUS QC har ikke blitt etablert med andre analyser enn Access HCV Ab 
PLUS-analysen. 

2. Kvalitetskontrollresultater som ikke faller inn under godkjente områder kan indikere feil 
testresultater. Undersøk alle testresultater generert siden siste godkjente kvalitetskontrolltidspunkt 
oppnådd for denne analytten. 

3. Hvis det er bevis på mikrobiologisk kontaminasjon eller for høy turbiditet i en kontroll, kasseres 
ampullen. 

 

7 Forventede verdier 

De forventede gjennomsnittsverdiene (x) og SDene (σ) for Access HCV Ab PLUS QC oppgis QC-

verdikortet som finnes I kittet for første kvalitetskontroll systemkonfigurasjon. Hvert laboratorium må 
etablere sitt eget godkjenningskriterie ved valg av QC-regler som skal brukes på kontrollresultatene. 
Hvert enkelt kontrollresultat må falle innen det opprinnelig godkjente området. Hvert laboratorium må 
imidlertid oppdatere gjennomsnittsverdi og SD straks egnet data er samlet

(13,17,21)
.
 

Siden de bestemte nivåene for reaktivitet kan variere i forskjellige produsenters analyser, forskjellige 
prosedyrer, forskjellige lotnumre og forskjellige laboratorier, bør hvert laboratorium bestemme det 
spesifikke nivået for reaktivitet og etablere sine egne akseptable verdier

(13,17,18,19)
. Det akseptable området 

kan omfatte alle verdier innenfor ± 2 SD av gjennomsnittet for 20 datapunkter fre 20 bestemmelser i en 
periode på 30 dager

(21)
.
 

  

http://www.bio-rad.com/
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BIO-RAD GARANTERER PRODUKTYTELSE SOM BESKREVET I MERKINGEN OG 
DOKUMENTASJONEN SOM FØLGER MED. BIO-RAD FRASKRIVER SEG ALLE UNDERFORSTÅTTE 
GARANTIER NÅR DET GJELDER SALGBARHET OG EGNETHET FOR ANDRE FORMÅL. IKKE 
UNDER NOEN OMSTENDIGHET SKAL BIO-RAD HOLDES ANSVARLIG FOR EVENTUELLE 
INDIREKTE SKADER SOM OPPSTÅR UT AV TIDLIGERE NEVNTE UTTRYKTE GARANTI. 
 
 
Access, UniCel og DxI er varemerker for Beckman Coulter, Inc. 
ProClin er et varemerke for Rohm og Haas Company eller datterselskaper eller filialer. 
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