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1 Tilsigtet brug 

Access HCV Ab V3 er en kemiluminescerende immunanalyse med paramagnetiske partikler til kvalitativ 
påvisning af antistoffer mod hepatitis C-virus i humant serum eller plasma (lithiumheparin, K2-EDTA, K3-
EDTA, citrat, CPDA-1 eller ACD) ved anvendelse af Access-immunanalysesystemerne. Access HCV Ab 
V3 er beregnet som en hjælp ved diagnosticering af HCV-infektion og som en screeningstest til blod- og 
plasmadonorer. Analysen er ikke beregnet til test eller screening af puljede prøver. 

2 Resumé og forklaring af testen 

Hepatitis C-virus (HCV) betragtes som den væsentligste årsag til posttransfusionel non-A/non-B hepatitis 
(NANBH) og ikke-transfusionel, parenteralt overført (stofmisbrugere, hæmodialysepatienter, 
transplantationspatienter) non-A/non-B-hepatitis (NANBH)

(1, 2, 3, 4, 5, 6, 7)
. 50-60 % af patienter med hepatitis C

udvikler sandsynligvis kronisk hepatitis og risikerer at udvikle cirrhosis eller hepatocellulært karcinom
(8, 9)

.
Indførelsen af obligatorisk screening af alle bloddonationer (for anti-HCV-antistoffer) har formindsket 
risikoen for smitteoverførsel via inficeret blod betydeligt

(10, 11)
.

Access HCV Ab V3-analysen er beregnet til påvisning af anti-HCV-antistoffer i humant serum eller 
plasma og bidrager således til forebyggelse af parenteral smitte. Analysen kan også bruges til 
diagnosticering af HCV-infektion. I begge tilfælde bør resultaterne tolkes i sammenhæng med kliniske 
data og andre serologiske markører. 

3 Procedureprincipper 

Access HCV Ab V3-analysen er en indirekte immunenzymatisk analyse. Prøvematerialet (serum, plasma 
eller kontrolprøve) kommes i en reaktionsbeholder med paramagnetiske partikler, der er dækket med et 
peptid, der efterligner de immundominante epitoper i kapsidområdet og rekombinante proteiner (NS3 og 
NS4). Under inkubation indfanges IgG og IgM, der er til stede i prøven, på den faste fase. Efter 
inkubationen opsamles den faste fase ved hjælp af et magnetfelt, og ubundet materiale fjernes ved en 
række vaske. I trin to tilsættes konjugat (alkalisk fosfatase-mærket anti-humant gede-IgG-antistof) til 
reaktionsbeholderen. Efter inkubationen fjerner en ny række vaske det overskydende konjugat. Et 
kemiluminiscerende substrat, Lumi-Phos 530, tilsættes, og fotoner, der genereres af den enzymatiske 
reaktion, måles med et luminometer. Styrken af det udsendte signal er proportional med mængden af 
enzymkonjugat, og dermed titeren af anti-HCV-antistoffer, der findes i prøven. Ved at sammenligne 
værdien af prøvens signal med cut-off-værdien, der er fastlagt ved kalibreringen af analysen, kan 
forekomsten eller fraværet af anti-HCV-antistoffer bestemmes. 
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4 Produktinformation 

4.1 Beskrivelse 

Access HCV Ab V3 reagenspakke 

Identifikation 
på etiket 

Beskrivelse 
Præsentation / 
Forberedelse 

B33458 

R1a 
Paramagnetic 
particles 

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

2 x 50 tests 
Klar til brug 

R1b 
Sample additive 

Prøveadditiv: 
med natriumazid (0,1 %) 

R1c 
Conjugate 
additive 

Konjugatadditiv: 
med surfaktant, natriumazid (0,1 %) 

R1d 
Conjugate 

Konjugate: 
anti-humant gede-IgG-alkalisk fosfatase-konjugat i TRIS-buffer med 
surfaktant, natriumazid (< 0,1 %) og ProClin 300 (< 0,1 %) 

4.2 Betingelser for opbevaring og håndtering 

 Opbevares opretstående og nedkølet ved 2 til 10 °C.

 Opbevares på køl ved 2 til 10 °C i mindst to timer før brug på apparatet.

 Holdbare indtil udløbsdatoen, der er angivet på etiketten, ved opbevaring ved 2 til 10 °C
(reagenspakke uåbnet).

 Bland de nye, ikke-punkterede pakker, indtil partiklerne er i opløsning og ikke længere klæber til
forseglingen eller siderne i brønden. Undlad at vende eller blande pakker, der er blevet punkteret.

 Før første anvendelse må reagenspakken ikke opbevares på apparatet i mere end 56 dage.

 Efter første anvendelse er den holdbar ved 2 til 10 °C i 28 dage på apparatet.

 Tegn på mulig nedbrydning er et brudt elastomerlag på pakken eller kontrolværdier uden for det
gyldige område.

 Hvis reagenspakken er beskadiget (det vil sige brudt elastomer), skal pakken kasseres.

5 Advarsler og forholdsregler 

 Til in vitro-diagnosticering. Udelukkende til brug af sundhedspersonale.

5.1 Helbreds- og sikkerhedsmæssige forholdsregler 

 Dette testsæt bør kun anvendes af kvalificeret personale, der er oplært i laboratorieprocedurer og er
bekendt med de mulige farer. Bær det nødvendige beskyttelsestøj, handsker og øjen-
/ansigtsbeskyttelse, og håndtér materialet korrekt i henhold til god laboratoriepraksis.

 Spild af biologisk materiale: Spild af materiale af human oprindelse skal behandles som potentielt
smittefarligt.
Spild, der ikke indeholder syre, skal omgående dekontamineres, herunder spildområdet, materialer
og kontaminerede overflader eller udstyr, med et egnet kemisk desinfektionsmiddel, der er effektivt
mod de potentielle biologiske farer i de involverede prøver (almindeligvis en 1:10-fortynding af
husholdningsblegemiddel, 70-80 % ethanol eller isopropanol, en jodopløsning, såsom 0,5 %
Wescodyne™ Plus, osv.), og tørres tørt.
Spild, der indeholder syre, skal absorberes på passende vis (tørres op) eller neutraliseres, området
skylles med vand og tørres tørt. Materialer, der anvendes til at absorbere det spildte materiale, kan
kræve bortskaffelse som farligt affald.
Området skal efterfølgende dekontamineres med et af de kemiske desinfektionsmidler.

 Alle prøver og alt materiale, der er anvendt ved udførelse af testen, skal bortskaffes som om de/det
indeholdt et smitstof. Kemisk eller biologisk farligt laboratorieaffald skal håndteres og bortskaffes i
henhold til alle lokale, regionale og nationale forskrifter

 For anbefalinger i forhold til farer og forholdsregler relateret til de kemiske bestanddele i dette
testsæt henvises til piktogrammet/piktogrammerne på etiketterne og oplysningerne i afsnit 5.2.
Sikkerhedsdatabladet findes på www.bio-rad.com.
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5.2 Forholdsregler vedrørende proceduren 

Advarsel: 

H317: Kan forårsage allergisk hudreaktion. 
P280: Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ansigtsbeskyttelse. 
P333+P313: Ved hudirritation eller udslæt: Søg lægehjælp. 
P302+P352: VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt sæbe og vand. 
P501: Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter. 

 Dette produkt indeholder komponenter fra mennesker og dyr. Skal håndteres med forsigtighed.

6 Prøver 

1. Serum, herunder serumseparatorrør, eller plasma (lithiumheparin, K2-EDTA, K3-EDTA, citrat,
CPDA-1 eller ACD), herunder plasmaseparatorrør, er de anbefalede prøver.

2. Overhold følgende anbefalinger for håndtering, bearbejdning og opbevaring af blodprøver:
(12)

 Tag alle blodprøver under overholdelse af generelle forholdsregler ved venepunktur.

 Lad prøverne størkne fuldstændigt før centrifugering.

 Sørg for, at rørene altid er tæt lukkede.

 Opbevar prøver ved rumtemperatur (15 til 23 °C) i højst 4 dage.

 Hvis analysen ikke udføres inden for 4 dage, skal prøverne nedkøles ved 2-8 °C, men ikke i
længere end 7 dage efter udtagning.

 Hvis analysen ikke udføres inden for 7 dage eller ved forsendelse, fryses prøverne ved -20 °C
eller derunder.

3. Brug følgende retningslinjer ved klargøring af prøver:

 Sørg for, at alt resterende fibrin og cellemateriale er blevet fjernet før analyse.

 Følg anbefalingerne fra producenten af blodopsamlingsrørene for centrifugering.
4. Hvert laboratorium bør fastlægge acceptable værdier for sine egne blodindsamlingsrør og

serumseparationsprodukter. Der kan forekomme variationer mellem produkter fra forskellige
producenter og nogle gange mellem forskellige partier.

5. Prøver må højst optøs 5 gange. Efter optøning skal prøven blandes grundigt, centrifugeres igen
enten ved 3.000 g i 10 minutter eller ved 2.000 g i 15 minutter og overføres til en prøvekop til
fjernelse af eventuelle opslæmmede fibrinpartikler eller aggregater, der kan give falske positive
resultater.

6. Prøver, der er blevet opvarmet ved 56 °C i 30 minutter, kan anvendes.

7 Procedure 

7.1 Påkrævet materiale 

7.1.1 Materialer, som medfølger 

R1 Access HCV Ab V3-reagenspakker 

7.1.2 M Påkrævede materialer, som ikke medfølger 

1. Access HCV Ab V3 Calibrators
Leveres som ét HCV-Ab-negativt serum og ét anti-HCV-Ab-positivt serum.
Katalognr. B33459

2. Materialer til kvalitetskontrol:
• Access HCV Ab V3 QC

Katalognr. B33460 

• Andre kommercielle kontrolsera

3. Access Substrate
Katalognr. 81906

4. Access 2:
Vaskebuffer: Access Wash Buffer II, Katalognr. A16792

5. UniCel
®
 DxI

®
:

Vaskebuffer: UniCel DxI Wash Buffer II, Katalognr. 16793
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6. Systemer:
Access 2, UniCel DxI (UniCel DxI 600, UniCel DxI 800, UniCel DxC 880i, UniCel DxC 860i, UniCel
DxC 680i, UniCel DxC 660i).

7.2 Analyseprocedure 

1. Der henvises til de aktuelle systemvejledninger og/eller Hjælp-systemet for en detaljeret
beskrivelse af installation, opstart, procedureprincipper, specifikationer for systemets ydeevne,
betjeningsvejledning, kalibreringsprocedurer, driftsbegrænsninger og forholdsregler, farer,
vedligeholdelse og fejlfinding.

2. Bland indholdet i nye (upunkterede) reagenspakker før påsætning på apparatet. Undlad at vende
og blande åbne (punkterede) pakker.

3. Ti (10) µl prøve anvendes til hver bestemmelse (foruden dødvolumen).
4. Tid til første resultat er ca. 57 minutter.
5. Systemets standardmåleenhed for prøveresultater er Signal/Cut-off (S/CO)-forholdet.

7.3 Kalibrering 

Der skal bruges en aktiv kalibreringskuve til alle tests. For Access HCV Ab V3 er kalibreringsdataene til 
bestemmelse af cut-off gyldige i 56 dage. Til denne analyse skal der derfor udføres kalibrering hver 56. 
dag ved anvendelse af C0 og C1 fra Access HCV Ab V3 Calibrators-sættet. Der henvises til de relevante 
systemvejledninger og/eller Hjælp-systemet for information om kalibreringsteori, konfiguration af 
kalibratorer, indtastning af anmodning om kalibratortests og gennemgang af kalibreringsdata. 

7.4 Kvalitetskontrol 

Kvalitetskontrolmaterialer simulerer egenskaberne i patientprøver og er essentielle til overvågning af 
systemydeevnen for immunkemiske analyser. Kvalitetskontrol anbefales mindst hver 24. time

(13) 
og ved

systemopstart før kørsel af patientprøver. Inkludér Access HCV Ab V3 QC eller andre kommercielt 
tilgængelige kvalitetskontrolmaterialer, der dækker mindst to analytniveauer. En hyppigere brug af disse 
kontroller eller brug af ekstra kontroller er op til en vurdering af brugeren baseret på god 
laboratoriepraksis eller krav i relation til laboratorieakkreditering og gældende lovgivning. Følg 
producentens instruktioner for rekonstitution og opbevaring. Hvert laboratorium bør fastlægge 
middelværdier og acceptable intervaller for at sikre korrekt ydeevne. Kvalitetskontrolresultater, der ikke 
falder inden for acceptable intervaller, kan indikere ugyldige testresultater. Undersøg alle testresultater, 
der er frembragt siden det sidste acceptable kvalitetskontroltesttidspunkt for denne analyt.  
Access HCV Ab V3 er blevet evalueret ved et rumtemperaturinterval på 18-28 °C. For optimale resultater 
skal analysekalibrering og patientprøvetestning udføres under tilsvarende temperaturbetingelser.  
Der henvises til de relevante systemmanualer og/eller Hjælp-systemet for oplysninger om gennemgang 
af resultater fra kontrolsera.  
Alle producerede og kommercialiserede reagenser er underlagt et omfattende kvalitetssystem lige fra 
modtagelsen af råmaterialer til den endelige kommercialisering af produktet.  
Hvert parti gennemgår en kvalitetskontrol og frigives kun på markedet, hvis det opfylder 
godkendelseskriterierne. 

7.5 Beregning / tolkning af resultaterne 

Resultater af patienttests beregnes automatisk af systemsoftwaren ved hjælp af cut-off-værdien, der er 
bestemt ved aktiv kalibrering: Resultaterne (Signal/Cut-off-værdi = S/CO) angives som "reaktive" eller 
"ikke-reaktive" alt efter, hvordan de ligger i forhold til "cut-off-værdien" (signalet er henholdsvis større end, 
lig med eller lavere end cut-off-værdien). Resultater af patienttests kan gennemgås ved hjælp af 
skærmbilledet Prøveresultater. Der henvises til de relevante systemvejledninger og/eller Hjælp-systemet 
for fuldstændig information om gennemgang af resultater. 

Første resultatanalyse: 

 En prøve med et forhold (S/CO) på under 1,0 anses for at være ikke-reaktiv med Access HCV Ab
V3-analysen.

 Prøver med et S/CO (signal/cut-off)-forhold på over eller lig med 1,0 betragtes indledningsvis som
reaktive med Access HCV Ab V3 og skal gentestes in duplo før den endelige tolkning.

Anden resultatanalyse: 
Alle prøver, der indledningsvis er reaktive,skal gentestes in duplo ved anvendelse af Access HCV Ab V3: 

 Hvis resultaterne for duplikaterne er < 1,0 S/CO, skal prøven betragtes som ikke-reaktiv (negativ) for
Access HCV Ab V3-analysen.
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 Hvis et af de to resultater er ≥ 1,0 S/CO, er det indledende resultat reproducerbart, og prøven
betegnes som "reaktiv" for Access HCV Ab V3-analysen.

I henhold til lokale forskrifter er det dog nødvendigt at analysere alle "reaktive" prøver ved hjælp af 
supplerende tests for at bekræfte bestemmelsen af det positive resultat. 

Tabel 1: Fortolkning af resultater af Access HCV Ab V3-analysen 

Resultat 
Forhold: Signal/Cut-Off-værdi 

Fortolkning 
Supplerende 

tests 

Første 
resultatanalyse 

S/CO < 1,0 
Ikke-

reaktiv 
HCV-Ab ikke påvist Ikke relevant 

S/CO ≥ 1,0 Reaktiv "Indledningsvis reaktiv" 
Gentag test in 

duplo 

Anden 
resultatanalyse 

Gentag test in duplo: 
hvis de 2 resultater er < 1,0 

Ikke-
reaktiv 

HCV-Ab ikke påvist Ikke relevant 

Gentag test in duplo:  
Hvis et af de 2 resultater 

er ≥ 1,0 
Reaktiv 

HCV-Ab påvist "Gentaget 
reaktiv" 

Supplerende test 

8 Testbegrænsninger 

1. Access HCV Ab V3 er udelukkende til anvendelse til påvisning af anti-HCV-antistoffer i humant
serum, herunder serumseparatorrør, eller plasma (lithiumheparin, K2-EDTA, K3-EDTA, citrat,
CPDA-1 eller ACD), herunder plasmaseparatorrør. Specifikationer for ydeevne ved anvendelse af
andre prøvetyper er ikke blevet bestemt.

2. Access HCV Ab V3-resultaterne skal tolkes på baggrund af det totale kliniske billede af patienten,
herunder: Klinisk historie, data fra andre tests og andre relevante oplysninger.

3. Størrelsen af det målte resultat over cut-off er ikke en indikator for den totale mængde af antistof
og/eller antigen, der er til stede.

4. På grund af forskelligartetheden af de immunologiske reaktioner hos patienter, der er inficeret med
Hepatitis C-virus (især under serokonversion), kan der observeres forskelle i påvisning fra test til
test, afhængig af hvilken type af antigene proteiner, der anvendes. Et negativt resultat med en
screeningtest udelukker ikke muligheden for eksponering for eller infektion med Hepatitis C-virus.

5. For at en infektion kan fastslås, skal et reaktivt resultat opnået med Access HCV Ab V3-analysen
bekræftes ved hjælp af en passende metode.

6. Alle ELISA-teknikker kan frembringe falske positive resultater. Det anbefales at kontrollere
reaktionens specificitet for prøver, der gentagne gange konstateres positiv, ved hjælp af en
passende metode til at bekræfte tilstedeværelsen af anti-HCV-antistoffer. Bemærk, at abnorm
gamma-immunglobulinæmi (≥ 24 g/l eller to gange normal) kan forårsage falske positive reaktioner.

7. Et svækket immunsystem og tilstande, såsom svær infektion og behandling med
immunsuppressivt lægemiddel, kan resultere i suppression af antistofniveauer under
detektionsgrænsen for analysen. Resultater opnået med sådanne prøver skal tolkes med
forsigtighed.

9 Specifikationer for ydeevne 

9.1 Måling af præcision 

Et panel af 6 prøver blev anvendt til bestemmelse af reproducerbarhed og præcision: lav negativ, høj 
negativ, lav positiv, medium positiv, negativ kvalitetskontrol og positiv kvalitetskontrol: 

9.1.1 Reproducerbarhed 

Præcisionspanelet (N = 6) blev testet i 30 replikater på samme dag på ét lot af Access HCV Ab V3. Den 
gennemsnitlige forholdsværdi, standardafvigelse (SD) og procent variationskoefficient (% CV) blev 
beregnet og er vist i tabel 2. Alle forholds-CV’er var under 10 %. 
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Tabel 2: Access HCV Ab V3 Resultater for repeterbarhed 

Panelelement N Gennemsnitsforhold SD % CV 

Lav negativ 30 0,08 0,0079 9,3 

Høj negativ 30 0,86 0,0378 4,4 

Lav positiv 30 1,86 0,0816 4,4 

Medium positiv 30 4,63 0,1786 3,9 

9.1.2 Intermediær præcision 

Kørsels- og dagspræcision 
Præcisionspanelet (N = 6) blev testet på ét lot af Access HCV Ab V3 i 2 replikater med 2 kørsler pr. dag 
(morgen og eftermiddag) i 20 dage. 
Den gennemsnitlige forholdsværdi samt standardafvigelse (SD) og procent variationskoefficient (% CV) 
inden for én kørsel, fra kørsel til kørsel, fra dag til dag og for samlet præcision blev beregnet og er vist i tabel 
3. Alle forholds-CV’er var under 10 %.

Tabel 3: Access HCV Ab V3 Resultater for total præcision 

Panelelement N Gennemsnitsforhold 

Inden for én 
kørsel 

Fra kørsel til 
kørsel 

Fra dag til 
dag 

Samlet 
præcision 

SD % CV SD % CV SD % CV SD % CV 

QC1 80 0,11 0,004 4,0 0,003 2,8 0,003 2,5 0,006 5,5 

QC2 80 2,16 0,080 3,7 0,078 3,6 0,080 3,7 0,138 6,4 

Lav negativ 80 0,09 0,006 7,3 0,002 2,4 0,004 4,5 0,008 8,9 

Høj negativ 80 0,98 0,040 4,1 0,040 4,1 0,040 4,1 0,069 7,1 

Lav positiv 80 1,84 0,072 4,0 0,059 3,3 0,043 2,4 0,103 5,6 

Medium 
positiv 

80 4,88 0,176 3,6 0,179 3,7 0,082 1,7 0,265 5,4 

Præcision fra lot til lot og præcision mellem apparater  
Præcisionspanelet (N = 6) blev testet på 3 lots af Access HCV Ab V3 på tre forskellige apparater i 3 replikater 
med 1 kørsel pr. dag i 5 dage. 
Standardafvigelsen (SD) og procent variationskoefficient (% CV) fra lot til lot og mellem apparater blev 
beregnet. CV’er fra lot til lot og mellem apparater var under 10 % for HCV-positive og høje negative 
panelelementer.  
Access HCV Ab V3-analysen fremviser en samlet præcision på ≤ 10 % med reaktive og høje negative 
panelelementer. 

9.1.3 Præcision mellem analysesteder 
Præcisionspanelet (N = 6) blev testet 3 steder i 3 replikater med 1 kørsel pr. dag i 5 dage. 
Fra dag til dag og den totale præcision blev beregnet som standardafvigelse (SD) og procent 
variationskoefficient (% CV). CV’er var under 10 % for HCV-positive og høje negative panelelementer. 

9.2 Diagnostisk ydeevne 

9.2.1 Diagnostisk specificitet 

Specificitet på ikke-udvalgte bloddonorer 

I alt 5147 prøver (2549 serum (SSTII), 1281 K2-EDTA-plasma og 1317 lithiumheparinplasma) udtaget fra 
ikke-udvalgte donorer, herunder kendte og førstegangs-donorer, blev testet med Access HCV Ab V3 ved 
blodbanker på to geografisk forskellige lokaliteter. 5140 prøver blev testet negative i første omgang, og 7 
indledningsvis reaktive prøver blev fundet gentagne reaktive (forhold ≥ 1,0). Specificiteten for Access 
HCV Ab V3 var derfor 99,86 % (5140/5147) ved indledende testning og efter gentestning med et 
konfidensinterval ved 95 % på [99,72;99,95]. 
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Tabel 4: Access HCV Ab V3 Specificitet på bloddonorer 

Specificitet på 
bloddonorer 

Samlet antal 
prøver 

Ikke-reaktive Reaktive 
Specificitet 
(%) IR og RR 

Serum 
(SSTII) 

2549 2545 4 99,84 

Plasma 
(K2-EDTA) 

1281 1278 3 99,77 

Plasma 
(lithiumheparin) 

1317 1317 0 100,0 

SAMLET 5147 5140 7 
99,86 

95 CI (99,72-99,95) 

Specificitet på indlagte patienter 
I alt 510 serumprøver fra indlagte patienter blev testet med Access HCV Ab V3 og med en CE-mærket anti-
HCV-screeningsanalyse i en prospektiv undersøgelse udført på et universitetshospital.  
På Access HCV Ab V3 blev 508 prøver testet negative ved indledende testning, og to indledningsvis 
reaktive prøver blev fundet gentagne reaktive (forhold ≥ 1,0).  
Specificiteten for Access HCV Ab V3 var 99,61 % (508/510) ved indledende testning og efter gentestning 
med et konfidensinterval ved 95 % på [98,59;99,95]. 

9.2.2 Diagnostisk sensitivitet 

Sensitivitet med positive prøver fra HCV-inficerede patienter 
I alt 503 prøver fra patienter, der var bekræftet HCV-inficerede og serologisk positive, blev testet på 2 
analysesteder (tabel 5). 
30 prospektive friske serumprøver, 448 retrospektive genotypebestemte prøver fra hospitalssamling, der 
inkluderede 25 forskellige HCV-genotyper (tabel 6), og 25 friske (< 24 timer) prøver fra patienter, der blev 
overvåget for HCV-infektion, blev testet med Access HCV Ab V3. 
Access HCV Ab V3’s sensitivitet i forhold til disse HCV-positive prøver var 100 % (503/503) med et 95 % 
CI på [99,3;100]. 

Sensitivitet med frisk udtagne (< 24 timer) positive prøver fra HCV-inficerede patienter (tabel 5). 
25 frisk udtagne (< 24 timer) HCV-positive prøver fra overvågede patienter blev testet med Access HCV 
Ab V3. Sensitiviteten var 100 % (25/25). 

Tabel 5: Access HCV Ab V3 Sensitivitet på HCV-inficerede patienter 

Prøvetype 
Samlet antal 

prøver 
Ikke-reaktive Reaktive Sensitivitet (%) 

Frisk serum 30 0 30 100 

Genotypebestemt plasma 448 0 448 100 

Frisk plasma til viral 
belastning 

25 0 25 100 

SAMLET 503 0 503 
100 

95 CI (99,3-100,0) 

Tabel 6: Access HCV Ab V3 Sensitivitet med genotypebestemte HCV-positive prøver 

Genotyper 

1 2 3 4 5 6 

SAMLET 1-1a-
1b 

2-2a-2b-2c-2i-2k-2l-
2m 

3-
3a 

4a-4c-4d-4f-4k-4o-
4r 

5a 
6-6a-6e-

6f 

N 261 41 92 42 7 5 448 
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Sensitivitet med HCV-serokonversionspaneler 
Sensitiviteten for Access HCV Ab V3 blev bestemt ved sammenligning med en CE-mærket EIA-analyse 
til HCV-screening ved anvendelse af 359 prøver fra 46 kommercielt tilgængelige serokonversionspaneler. 
Påvisningen af det første positive gennembruds-tidspunkt var i gennemsnit 26 % tids-punkter pr. panel 
(12/46) tidligere med Access HCV Ab V3 sammenlignet med den CE-mærkede HCV-screeningsanalyse. 
Access HCV Ab V3 lever op til kendte teknikker med hensyn til sensitivitet estimeret med 46 HCV-
serokonversionspaneler svarende til i alt 359 serokonversionsprøver. 

9.3 Analytisk specificitet 

9.3.1. Krydsreaktivitetsundersøgelse 

208 potentielt krydsreagerende prøver, som repræsenterede 28 forskellige sygdomme/tilstande, der 
testede positivt for følgende markører, blev testet med Access HCV Ab V3. 
HTLV I/ II (6), HIV (22), hepatitis B (5 HBs-antigen og 5 anti-HBs), hepatitis A (5 HAV), syfilis (5), 
cytomegalovirus (5 CMV), Epstein-Barr-IgG og IgM (10 EBV), Herpes Simplex-IgG og IgM (10 HSV), 
toxoplasmosis-IgG og IgM (10), rubella-IgG og IgM (10), mæslinge-IgG og IgM (10), fåresyge-IgG og IgM 
(10), varicella zoster (5 VZV), influenzavaccine (5), malaria (5), hæmodialyse (5), transplanteret (5), 
nyresvigt (5), rheumatoid faktor (5), HAMA (5), autoimmun (5 ANA og 5 lupus-SLE), myelom-IgG og IgM 
(10), Candida albicans (5), anti-E. coli-Ab (4), graviditet (5 HCG), multipara kvinder (5), personer med 
cirrose (16). 
Af de i alt 208 vanskelige prøver blev alle testet negative, hvilket gav en samlet specificitet på 100 % 
(208/208) med et konfidensinterval ved 95 % på [98,2;100,0]. 

9.3.2. Interferensundersøgelse 

Access HCV Ab V3 gav nøjagtige resultater, når prøver blev testet med abnorme koncentrationer af fem 
endogene blodkomponenter (op til 0,2 g/l ukonjugeret og op til 0,3 g/l konjugeret bilirubin, lipæmiske 
prøver op til 33 g/l triglycerider, op til 120 g/l samlede proteiner, hæmolyserede prøver op til 2 g/l 
hæmoglobin) eller terapeutiske koncentrationer og ni exogene lægemiddelkomponenter (cortisol, 
acetylsalicylsyre, ibuprofen, paracetamol, streptomycin, acebutolol, ofloxacin, azathioprin, spironolacton).  
HCV-negative og positive prøver, der indeholdt en koncentration af humane immunoglobuliner på over 
eller lig med 24 g/l (≈ to gange 13 g/l normal koncentration), gav dog en signifikant positiv effekt på HCV-
forholdet. Dette medfører en risiko for falske positive resultater med negative prøver, men frembyder 
ingen risiko for påvisning af HCV-infektion med Access HCV Ab V3. 

9.3.3 Hook-effekt 

En eventuel hook-effekt blev undersøgt ved test af to højtiterprøver. Negativt humant serum blev anvendt 
som fortynder (1:100 til 1:3200) til alle tests. Alle resultater viste en nedadgående tendens for 
forholdsværdier med øget fortynding, og at hook effekt-interferens ved høje doser ikke var til stede med 
Access HCV Ab V3. 
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HCV Ab V3 Calibrators  B33459 

Til kalibrering af Access-immunanalysesystemerne, når de anvendes til kvalitativ 
påvisning af antistoffer mod HCV i humant serum og plasma. 
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1 Tilsigtet brug 

Access HCV Ab V3 Calibrators-sættet er til kalibrering af Access-immunanalysesystemerne, når de 
anvendes til kvalitativ påvisning af antistoffer mod HCV i humant serum og plasma. 

2 Resumé og forklaring af testen 

Access HCV Ab V3 Calibrators anvendes til at etablere en kalibrering (bestemme cut-off-værdien) for 
Access HCV Ab V3-analysen. Ved sammenligning af lysintensiteten, der frembringes af en prøve, med 
cut-off-værdien er det muligt at bestemme forekomsten eller fraværet af anti-HCV-antistoffer i prøven. 

3 Produktinformation 

3.1 Beskrivelse 

Access HCV Ab V3 Calibrators 

Identifikation på etiket Beskrivelse 
Præsentation / 
Forberedelse 

B33459 

C0 
Negative Calibrator 

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

1 x 1 ml 
Klar til brug 

C1 
Positive Calibrator 

Positiv kalibrator: 
Humant serum med < 0,1 % natriumazid. Positivt 
(reaktivt) for anti-HCV-antistoffer, inaktiveret. 

1 x 1 ml 
Klar til brug 

Calibration card Kalibreringskort: 1 

3.2 Betingelser for opbevaring og håndtering 

 Opbevares opretstående og nedkølet ved 2-10 °C.

 Bland indholdet ved forsigtigt at vende glasset op og ned før brug. Undgå bobledannelse.

 Holdbart indtil udløbsdatoen, der er angivet på etiketten, ved opbevaring ved 2 til 10 °C.

 Hætteglasset er holdbart ved 2 til 10 °C i 120 dage efter den første anvendelse.

 Kontrolværdier uden for det gyldige område kan være tegn på nedbrydning.

4 Advarsler og forholdsregler 

 Til in vitro-diagnosticering. Udelukkende til brug af sundhedspersonale.

 Dette produkt indeholder komponenter fra mennesker eller dyr. Skal håndteres med forsigtighed.

 Dette testsæt bør kun anvendes af kvalificeret personale, der er oplært i laboratorieprocedurer og er
bekendt med de mulige farer. Bær det nødvendige beskyttelsestøj, handsker og øjen-
/ansigtsbeskyttelse, og håndtér materialet korrekt i henhold til god laboratoriepraksis.

 Det humane kildemateriale, der er brugt til fremstilling af reagenset, er blevet testet og fundet ikke-
reaktivt for hepatitis B-overfladeantigen (HBsAg), antistoffer mod humant immundefektvirus Virus
(HIV1 og HIV2) og antistoffer mod hepatitis C-virus (HCV), bortset fra den positive kalibrator C1, som
er positiv for anti-HCV-antistoffer.

 Dette testsæt indeholder humane blodkomponenter. Ingen kendt testmetode kan give fuld sikkerhed
for, at der ikke er smitstoffer til stede. Som følge heraf skal alle materialer af human oprindelse,
reagenser og humane prøver håndteres, som om de var i stand til at overføre smitsomme
sygdomme, i henhold til anbefalede universale forholdsregler for blodbårne patogener som defineret
af OSHA, retningslinjerne fra den aktuelle CDC/NHI Biosikkerhed i mikrobiologiske og biomedicinske
laboratorier og/eller lokale, regionale eller nationale forskrifter.

 Spild af biologisk materiale: Spild af materiale af human oprindelse skal behandles som potentielt
smittefarligt.
Spild, der ikke indeholder syre, skal omgående dekontamineres, herunder spildområdet, materialer
og kontaminerede overflader eller udstyr, med et egnet kemisk desinfektionsmiddel, der er effektivt
mod de potentielle biologiske farer i de involverede prøver (almindeligvis en 1:10-fortynding af
husholdningsblegemiddel, 70-80 % ethanol eller isopropanol, en jodopløsning, såsom 0,5 %
Wescodyne™ Plus, osv.), og tørres tørt.
Spild, der indeholder syre, skal absorberes på passende vis (tørres op) eller neutraliseres, området
skylles med vand og tørres tørt. Materialer, der anvendes til at absorbere det spildte materiale, kan
kræve bortskaffelse som farligt affald.
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Området skal efterfølgende dekontamineres med et af de kemiske desinfektionsmidler. 

 Bortskaf alle prøver og alt materiale, der er anvendt ved udførelse af testen, som om de indeholdt et
smitstof.
Kemisk eller biologisk farligt laboratorieaffald skal håndteres og bortskaffes i henhold til alle lokale,
regionale og nationale forskrifter.
Sikkerhedsdatabladet findes på www.bio-rad.com.

5 Procedure 

 Der henvises til de relevante systemmanualer og/eller Hjælp-systemet for oplysninger om
kalibreringsteori, konfiguration af kalibratorer, indtastning af anmodninger om kalibratortests og
gennemgang af kalibreringsdata.

 Access HCV Ab V3 Calibrators leveres som negativ kalibrator C0 og positiv kalibrator C1. Access
HCV Ab V3 kræver en kalibreringskurve (cut-off-værdibestemmelse) hver 56. dag for at have en
aktiv "kalibrering" for blot ét lot af reagenser, der er godt identificeret ved hjælp af dets stregkode.

 Ved udgangen af de 56 dage, eller hvis et andet lot af reagenser påsættes systemet, bliver
kurven automatisk ugyldig.

 Hver kalibrering kræver mindst 20 µl af C0-kalibratoren (bestemmelse in duplo) og 30 µl af C1-
kalibratoren (bestemmelse in triplo) foruden prøvebeholderens og systemets dødvolumen.

 Én dråbe svarer til ca. 40 µl.

6 Testbegrænsning 

Hvis der er tegn på mikrobiel kontaminering eller kraftig uklarhed i et reagens, skal hætteglasset 
kasseres. 

http://www.bio-rad.com/
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1 Tilsigtet brug 

Access HCV Ab V3 QC er beregnet til overvågning af systemydeevnen for Access HCV Ab 
V3-analysen. 

2 Resumé og forklaring af testen 

Kvalitetskontrolmaterialer simulerer egenskaberne i patientprøver og er essentielle til overvågning af 
systemydeevnen for Access HCV Ab V3-analysen. Endvidere er de en integreret del af god 
laboratoriepraksis

(13,14,16)
. Inkludér kvalitetskontrolmaterialer ved udførelse af analyser med Access-

reagenser for anti-HCV-antistoffer til validering af analysernes integritet. Analyseværdierne skal falde 
inden for det acceptable interval, hvis testsystemet fungerer korrekt. 

3 Produktinformation 

3.1 Beskrivelse 

Access HCV Ab V3 QC 

Identifikation på 
etiket 

Beskrivelse 
Præsentation / 
Forberedelse 

B33460 

QC1 
Negative QC 

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

2 x 3,5 ml 
Klar til brug 

QC2 
Positive QC 

Positiv kvalitetskontrol, Anti-HCV: 
Humant serum med < 0,1 % natriumazid. Positivt (reaktivt) for 
anti-HCV-antistoffer, inaktiveret. 

2 x 3,5 ml 
Klar til brug 

QC card Kvalitetskontrolværdikort: 1 

3.2 Betingelser for opbevaring og håndtering 

 Opbevares opretstående og nedkølet ved 2-10 °C.

 Bland indholdet ved forsigtigt at vende glasset op og ned før brug. Undgå bobledannelse.

 Kvalitetskontrollen er holdbar indtil udløbsdatoen, der er anført på glassets etiket, når glasset
opbevares ved +2-10 °C.

 Hætteglasset er holdbart ved 2 til 10 °C i 120 dage efter den første anvendelse.

 Kvalitetskontrolværdier, der falder uden for det acceptable interval, er et muligt tegn på nedbrydning.

 Der henvises til kvalitetskontrolværdikortet for gennemsnitsværdier og standardafvigelser (SD’er).

4 Advarsler og forholdsregler 

 Til in vitro-diagnosticering. Udelukkende til brug af sundhedspersonale.

 Dette produkt indeholder komponenter fra mennesker eller dyr. Skal håndteres med forsigtighed.

 Dette testsæt bør kun anvendes af kvalificeret personale, der er oplært i laboratorieprocedurer og er
bekendt med de mulige farer. Bær det nødvendige beskyttelsestøj, handsker og øjen-
/ansigtsbeskyttelse, og håndtér materialet korrekt i henhold til god laboratoriepraksis.

 Humant kildemateriale, der er anvendt til fremstilling af reagenset, er blevet testet og fundet ikke-
reaktivt for hepatitis B-overfladeantigen (HBs-Ag), for antistoffer mod human immundefektvirus (HIV-
1 og HIV-2) og antistoffer mod hepatitis C-virus (HCV), bortset fra den positive kvalitetskontrol QC2,
der er positiv for anti-HCV-antistoffer.

 Dette testsæt indeholder humane blodkomponenter. Ingen kendt testmetode kan give fuld sikkerhed
for, at der ikke er smitstoffer til stede. Som følge heraf skal alle materialer af human oprindelse,
reagenser og humane prøver håndteres, som om de var i stand til at overføre smitsomme
sygdomme, i henhold til anbefalede universale forholdsregler for blodbårne patogener som defineret
af OSHA, retningslinjerne fra den aktuelle CDC/NHI Biosikkerhed i mikrobiologiske og biomedicinske
laboratorier og/eller lokale, regionale eller nationale forskrifter.

 Spild af biologisk materiale: Spild af materiale af human oprindelse skal behandles som potentielt
smittefarligt.
Spild, der ikke indeholder syre, skal omgående dekontamineres, herunder spildområdet, materialer
og kontaminerede overflader eller udstyr, med et egnet kemisk desinfektionsmiddel, der er effektivt
mod de potentielle biologiske farer i de involverede prøver (almindeligvis en 1:10-fortynding af



Access HCV Ab V3 B57282A 
19/22 

husholdningsblegemiddel, 70-80 % ethanol eller isopropanol, en jodopløsning, såsom 0,5 % 
Wescodyne™ Plus, osv.), og tørres tørt.  
Spild, der indeholder syre, skal absorberes på passende vis (tørres op) eller neutraliseres, området 
skylles med vand og tørres tørt. Materialer, der anvendes til at absorbere det spildte materiale, kan 
kræve bortskaffelse som farligt affald.  
Området skal efterfølgende dekontamineres med et af de kemiske desinfektionsmidler. 

 Bortskaf alle prøver og alt materiale, der er anvendt ved udførelse af testen, som om de indeholdt et
smitstof.
Kemisk eller biologisk farligt laboratorieaffald skal håndteres og bortskaffes i henhold til alle lokale,
regionale og nationale forskrifter.
Sikkerhedsdatabladet findes på www.bio-rad.com.

5 Procedure 

 Access HCV Ab V3 QC skal behandles på samme måde som patientprøver og køres i
overensstemmelse med instruktionerne, der følger med det anvendte apparat og/eller den anvendte
metode.

 Til forarbejdning af Access HCV Ab V3 QC kræves mindst 10 µl prøve til hvert af de 2 niveauer af
kvalitetskontroller (enkeltbestemmelse) foruden prøvebeholder- og systemdødvolumenet.

 Én dråbe svarer til ca. 40 µl.

 Da det er muligt at behandle prøver på et vilkårligt tidspunkt i et "random access"-format frem for et
"batch"-format, skal kvalitetskontrolmaterialer være indbefattet i hver 24-timers periode

(13,14)
. En hyppigere

brug af kontroller eller brug af ekstra kontroller er op til en vurdering af brugeren på baggrund af god
laboratoriepraksis eller krav i relation til laboratorieakkreditering og gældende lovgivning.

 Der henvises til de relevante systemmanualer og/eller Hjælp-systemet for oplysninger om
kvalitetskontrolteori, konfiguration af kontroller, indtastning af anmodninger om kvalitetskontrol-
prøvetest og gennemgang af kvalitetskontroldata.

6 Testbegrænsninger 

1. Brugen af Access HCV Ab V3 QC er ikke blevet fastlagt med andre analyser end Access HCV Ab
V3-analysen.

2. Kvalitetskontrolresultater, der ikke falder inden for acceptable intervaller, kan indikere ugyldige
testresultater. Undersøg alle testresultater, der er frembragt siden tidspunktet for den sidste
acceptable kvalitetskontroltest for denne analyt.

3. Ved tegn på mikrobiel kontaminering eller kraftig uklarhed i et reagens, skal hætteglasset
kasseres.

7 Forventede værdier 

De forventede gennemsnitsværdier (x) og SD’er (σ) for Access HCV Ab V3 QC er anført på 
kvalitetskontrolværdikortet, som er indeholdt i sættet.  
De enkelte laboratorier skal fastlægge deres egne kriterier for, hvad der er acceptabelt, ved af vælge de 
QC-regler, der skal gælde for kontrolresultaterne. Individuelle kontrolresultater skal falde indenfor det 
indledende acceptable område. Hvert laboratorium skal dog opdatere gennemsnit og SD, når der er 
indsamlet tilstrækkelige data

(13,17)
.

Eftersom de specifikke reaktivitetsniveauer kan variere for forskellige producenters analyser, forskellige 
procedurer, forskellige partinumre og forskellige laboratorier, skal det enkelte laboratorium bestemme det 
specifikke niveau for reaktivitet og fastlægge dets eget område for acceptable værdier

(13,15,16)
. Det

acceptable område kan evt. omfatte alle værdier inden for ± 2 SD fra gennemsnitsværdien af 20 
datapunkter fra 20 bestemmelser over en periode på 30 dage

(17)
. 

http://www.bio-rad.com/
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BIO-RAD GARANTERER, AT DISSE PRODUKTER VIRKER SOM BESKREVET PÅ ETIKETTERNE 
SAMT I DET MEDFØLGENDE SKRIFTLIGE MATERIALE. BIO-RAD FRASKRIVER SIG ETHVERT 
ANSVAR FOR SALGBARHED OG EGNETHED TIL ANDRE FORMÅL. BIO-RAD FRASKRIVER SIG 
ENDVIDERE ANSVAR FOR ENHVER FØLGESKADE, DER MÅTTE OPSTÅ UDEN FOR DEN 
OVENNÆVNTE, UDTRYKKELIGE GARANTI. 

Access, UniCel og DxI er varemærker, der tilhører Beckman Coulter, Inc. 
ProClin er et varemærke, der tilhører Rohm and Haas Company eller dettes datter- eller søsterselskaber. 

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 B57282A 
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