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1 Paskirtis 

Tyrimas „Access HCV Ab V3“ – tai paramagnetinių dalelių chemiliuminescencinis imuninis tyrimas, skirtas 
kokybiniam antikūnų prieš hepatito C virusą nustatymui žmogaus serume ir plazmoje (ličio heparine, K2-
EDTA, K3-EDTA, citrate, CPDA-1 arba ACD), naudojant imuninių tyrimų sistemas „Access“. Tyrimas 
„Access HCV Ab V3“ yra skirtas naudoti diagnozuojant HCV infekciją bei kaip atrankos tyrimas kraujo ir 
plazmos donorams. Tyrimas nėra skirtas sukauptų mėginių tyrimui ar atrankai. 
 

2 Testo santrauka ir paaiškinimas 

Hepatito C virusas (HCV) laikomas pagrindine potransfuzinio nei A, nei B hepatito (NANBH) ir 
netransfuziniu parenteraliniu keliu (toksikomanai, hemodializės pacientai, transplantacijų pacientai) 
perduodamo hepatito priežastimi

(1,2,3,4,5,6,7)
. Nuo 50 % iki 60 % hepatitu C užsikrėtusių pacientų gali 

išsivystyti chroniškas hepatitas, yra rizikos išsivystyti cirozei arba hepatoceliulinei karcinomai
(8,9)

. 
Kiekvienos donorų kraujo porcijos privalomojo tikrinimo praktika (ieškant HCV antikūnų) labai sumažino 
užkrato pernešimo per infekuotą kraują riziką

(10,11)
. 

„Access HCV Ab V3“ tyrimas skirtas HCV antikūnams žmogaus serume arba plazmoje aptikti, todėl 
padeda užkirsti kelią parenteraliniam užkratui. Jis taip pat naudingas HCV infekcijai diagnozuoti. Abiem 
atvejais rezultatai turėtų būti interpretuojami kartu su kitais klinikiniais duomenimis ir kitais serologiniais 
žymenimis. 
 

3 Procedūros principai 

„Access HCV Ab V3“ tyrimas – tai netiesioginis imunofermentinis tyrimas. Mėginys (serumas, plazma 
arba kontrolinė medžiaga) supilamas į reakcijos indą su paramagnetinėmis dalelėmis, padengtomis 
peptidais, imituojančiais imunodominantinius epitopus iš kapsido srities, ir rekombinantiniais baltymais 
(NS3 ir NS4). Inkubacijos metu mėginyje esančius IgG ir IgM sugauna kietoji fazė. Po inkubacijos kietoji 
fazė surenkama magnetiniu lauku ir nesukibusios medžiagos pašalinamos plovimų serija. Antruoju etapu 
į reakcijų indą pridedama konjugato (ožkos antikūno prieš žmogaus IgG, pažymėto šarmine fosfataze). 
Po inkubacijos likęs konjugatas pašalinamas dar viena plovimų serija. Pridedama chemiliuminescencinio 
substrato „Lumi-Phos 530“ ir per fermentinę reakciją susidarę fotonai išmatuojami liuminometru. 
Skleidžiamo signalo intensyvumas yra proporcingas esamo fermento konjugato kiekiui, taigi, ir mėginyje 
esančių antikūnų prieš HCV titrui. Palyginant tyrimo kalibravimu nustatytą ribinę vertę su mėginio signalu 
nustatoma, ar yra antikūnų prieš HCV. 
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4 Informacija apie produktą  

4.1 Aprašymas 

 „Access HCV Ab V3“ reagentų pakuotės 
 

Identifikavimas 
etiketėje 

Aprašymas 
Pateikimas / 
paruošimas 

B33458 

R1a 
Paramagnetic 
particles 

Paramagnetinės dalelės: 
Padengtos rekombinantiniais baltymais (NS3/NS4) ir peptidu 
(kapsidu), suspenduotu TRIS buferyje su natrio azidu (< 0,1 %) 

2 x 50 tyrimų 
Paruošta naudoti 

R1b 
Sample additive 

Mėginio priedas: 
Su natrio azidu (0,1 %) 

R1c 
Conjugate 
additive 

Konjugato priedas: 
Su paviršiaus aktyviąja medžiaga, natrio azidu (0,1 %) 

R1d 
Conjugate 

Konjugatas: 
Ožkos anti-žmogaus IgG šarminės fosfotazės konjugatas TRIS 
buferyje su paviršiaus aktyviąja medžiaga natrio azidu (< 0,1 %) ir 
„ProClin 300“ (<0,1%) 

4.2 Laikymo ir naudojimo sąlygos 

 Laikyti stačiai ir šaltai 2–10 °C temperatūroje. 

 Prieš naudojant instrumente mažiausiai dvi valandas laikyti 2–10 °C temperatūroje. 

 Išlieka stabilus iki ant etiketės nurodytos galiojimo datos laikant 2–10 °C temperatūroje (neatidarytą 
reagento pakuotę). 

 Naujas, nepradurtas pakuotes maišykite, kol dalelės pasiskirstys tirpale ir nebus prikibusios prie 
duobutės sandariklio arba sienelių. Pradurtų pakuočių neapverskite arba nemaišykite. 

 Prieš naudodami pirmą kartą, įdėtą reagento pakuotę laikykite ne ilgiau nei 56 dienas. 

 Po pradinio panaudojimo išlieka stabilus laikant įdėtą 2–10 °C temperatūroje 28 dienas. 

 Galimo gedimo požymiai yra sulaužytas elastomerinis sluoksnis ant pakuotės arba netinkamos 
kontrolinės vertės. 

 Jeigu reagento pakuotė pažeista (t. y. sulaužytas elastomeras), pakuotę išmeskite. 
 

5 Įspėjimai ir atsargumo priemonės 

 Skirta in vitro diagnostikai. Skirta naudoti tik sveikatos priežiūros specialistams. 

5.1 Su sveikata ir sauga susijusios atsargumo priemonės 

 Šį tyrimo rinkinį turi naudoti tik kvalifikuoti darbuotojai, išmokyti laboratorinių procedūrų ir susipažinę 
su galimais pavojais. Dėvėkite tinkamus apsauginius drabužius, mūvėkite pirštines, užsidėkite akių / 
veido apsaugos priemones ir tinkamai naudokite vadovaudamiesi gera laboratorine praktika. 

 Biologinių medžiagų išsiliejimas: iš žmogaus paimtas išsiliejusias medžiagas reikia tvarkyti kaip 
galimai užkrečiamas. Jei išsiliejusių medžiagų sudėtyje nėra rūgšties, jas reikia nedelsiant 
nukenksminti – apdorojant išsiliejimo vietą, medžiagas, visus užterštus paviršius ir įrangą tinkamu 
cheminiu dezinfekantu, efektyviai veikiančiu galimus išsiliejusių mėginių biologinio pavojaus šaltinius 
(paprastai 1:10 santykiu atskiestu buitiniu balikliu, 70–80 % etanoliu arba izopropanoliu, jodoforu 
pvz., 0,5 % „Wescodyne™ Plus“ ir pan.) – ir sausai nušluostyti.  
Jei išsiliejusių medžiagų sudėtyje yra rūgšties, jas reikia tinkamai sugerti (iššluostyti) arba 
neutralizuoti, užterštą vietą nuplauti vandeniu ir sausai iššluostyti. Panaudotą sugėriklio medžiagą 
gali prireikti šalinti kaip pavojingas atliekas. Paskui tą vietą reikia nukenksminti vienu iš cheminių 
dezinfekantų. 

 Visus mėginius ir testui atlikti naudotas medžiagas būtina šalinti kaip infekuotas medžiagas. 
Laboratorines, chemines arba biologiškai pavojingas atliekas reikia tvarkyti ir šalinti laikantis visų 
vietos, regiono bei šalies nuostatų. 

 Rekomendacijų dėl pavojų ir atsargumo priemonių, susijusių su šio tyrimo rinkinio cheminėmis 
medžiagomis, žr. etiketėse pavaizduotose piktogramose ir 5.2 skyriuje pateiktoje informacijoje. 
Saugos duomenų lapą (SDL) galima gauti svetainėje www.bio-rad.com. 
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5.2 Su procedūra susijusios atsargumo priemonės 

Įspėjimas: 
 

 
 

H317: Gali sukelti alerginę odos reakciją. 
P280: Mūvėti apsaugines pirštines/dėvėti apsauginius drabužius/naudoti akių (veido) apsaugos 
priemones. 
P333+P313: Jeigu sudirginama oda arba ją išberia: kreiptis į gydytoją. 
P302+P352: Patekus ant odos: Nuplauti dideliu kiekiu muilo ir vandens. 
P501: Turinį/talpą išpilti (išmesti) – šalinti pagal vietines / regionines / nacionalines / tarptautines 
taisykles. 

 

 Šiame gaminyje yra žmogaus ar gyvūnų komponentų. Tvarkykite atsargiai. 
 

6 Mėginiai 

1.  Rekomenduojama naudoti šiuos mėginius: serumą, įskaitant serumo atskyrimo mėgintuvėlius, arba 
plazmą (ličio hepariną, K2-EDTA, K3-EDTA, citratą, CPDA-1 arba ACD), įskaitant plazmos atskyrimo 
mėgintuvėlius. 

2.  Tvarkydami, apdorodami ir laikydami kraujo mėginius laikykitės šių rekomendacijų
(12)

. 

 Visus kraujo mėginius imkite laikydamiesi įprastų dūrimo į veną atsargos priemonių.  

 Prieš centrifugavimą palaukite, kol mėginiai visiškai sukrešės. 

 Mėgintuvėlius visada laikykite sandariai užkimštus. 

 Mėginius laikykite kambario temperatūroje (15–23 °C) ne ilgiau nei 4 dienas. 

 Jei tyrimas neatliekamas per 4 dienas, mėginius laikykite šaldytuve 2–8 °C temperatūroje, tačiau 
ne ilgiau nei 7 dienas po jų paėmimo. 

 Jei tyrimas neatliekamas per 7 dienas arba norint siųsti mėginius, reikia šaldyti –20 °C ar 
žemesnėje temperatūroje. 

3. Ruošdami mėginius, vadovaukitės šiomis rekomendacijomis: 

 Užtikrinkite, kad prieš analizę būtų pašalintas visas likęs fibrinas ir ląstelinė medžiaga. 

 Laikykitės kraujo paėmimo mėgintuvėlio gamintojo rekomendacijų dėl centrifugavimo. 
4. Kiekvienoje laboratorijoje turi būti nustatytas atskiras kraujo paėmimo mėgintuvėlių ir serumo 

atskyrimo produktų priimtinumo lygis. Kai kada skirtingų gamintojų ir net skirtingų partijų produktai 
gali šiek tiek skirtis. 

5. Mėginius galima atšildyti ne daugiau nei 5 kartus; atšildytą mėginį reikia kruopščiai išmaišyti, dar kartą 
10 minučių centrifuguoti 3 000 g išcentrine jėga (arba 2 000 g išcentrine jėga 15 minučių) ir perpilti į 
taurelę, kad būtų pašalintos visos suspenduotos fibrino dalelės arba agregatai, dėl kurių galima gauti 
klaidingai teigiamus rezultatus. 

6. Galima naudoti mėginius, kurie 30 minučių apdoroti karščiu 56 °C temperatūroje. 
 

7 Procedūra 

7.1 Reikalingos medžiagos 

7.1.1 Reikalingos medžiagos 

R1 „Access HCV Ab V3“ reagentų pakuotės 
 

7.1.2 Reikalingos, bet nepateiktos medžiagos 

1. „Access HCV Ab V3 Calibrators“ kalibratoriai 
Pateikiamas vienas HCV-Ab neigiamas serumas ir vienas anti-HCV teigiamas serumas. 
Kat. Nr. B33459 

2. Kokybės kontrolės medžiagos: 
• „Access HCV Ab V3 QC“ 

Kat. Nr. B33460 

• Kiti komerciniai kontroliniai serumai 

3. „Access“ substratas 
Kat. Nr. 81906 
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4. „Access 2“: 
Plovimo buferis: „Access Wash Buffer II“, Kat. Nr. A16792 

5. „UniCel
®
 DxI

®“
: 

Plovimo buferis: „UniCel DxI Wash Buffer II“, Kat. Nr. 16793 

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

7.2 Tyrimo procedūra 

1. Apie įrengimą, paleidimą, veikimo principus, sistemos eksploatacines charakteristikas, naudojimosi 
instrukcijas, kalibravimo procedūras, veikimo apribojimus ir perspėjimus, pavojus, priežiūrą ir 
sutrikimų paiešką bei šalinimą skaitykite atitinkamuose sistemų vadovuose ir (arba) pagalbos 
sistemose. 

2. Prieš dėdami į instrumentą, sumaišykite naujo (nepradurto) reagento pakuotes. Neapverskite ar 
nemaišykite atidarytų (pradurtų) pakuočių. 

3. Kiekvienam tyrimui reikia dešimties mikrolitrų (10 µl) mėginio (reikia atsižvelgti į sistemos 
nenaudingąjį tūrį). 

4. Pirmasis rezultatas pasirodo maždaug po 57 minučių. 
5. Mėginių rezultatų sistemos numatytasis matavimo vienetas yra signalo / ribinio lygio (S/CO) 

santykis. 

7.3 Kalibravimas 

Atliekant visus testus reikalinga aktyvi kalibravimo kreivė. „Access HCV Ab V3“ ribinei reikšmei nustatyti 
naudojami kalibravimo duomenys galioja 56 dienas. Todėl šį tyrimą reikia kas 56 dienas kalibruoti 
naudojant kalibratorius C0 ir C1 iš „Access HCV Ab V3“ kalibratorių rinkinio. Informacijos apie kalibravimo 
teoriją, kalibratorių konfigūravimą, kalibratoriaus tyrimo užsakymo įvestį ir kalibravimo duomenų peržiūrą 
ieškokite atitinkamų sistemų vadovuose ir (arba) pagalbos sistemose. 

7.4 Kokybės kontrolė 

Kokybės kontrolės medžiagos turi panašias savybes kaip ir pacientų mėginiai ir jos yra svarbios stebint 
imunocheminių tyrimų sistemų veikimą. Kokybės kontrolę rekomenduojama atlikti ne rečiau nei kas 
24 valandas

(13)
 ir paleidus sistemą (prieš tiriant pacientų mėginius). Įtraukite „Access HCV Ab V3 QC“ 

kokybės kontrolės ar kitas prekyboje esančias kokybės kontrolės medžiagas, kurios apima bent du 
analitės lygius. Dažnesnis šių kontrolinių medžiagų ar papildomų kontrolinių medžiagų naudojimas yra 
paliktas vartotojo nuožiūrai, remiantis gera laboratorijos praktika ar laboratorijos akreditavimo 
reikalavimais bei galiojančiais įstatymais. Laikykitės gamintojo skiedimo ir laikymo nurodymų. Kiekviena 
laboratorija, siekdama užtikrinti tinkamą veikimą, turėtų nustatyti vidutines vertes ir priimtinus intervalus. 
Priimtinų intervalų neatitinkantys kokybės kontrolės rezultatai gali reikšti neteisingus tyrimo rezultatus. 
Patikrinkite visus tyrimų rezultatus, gautus po paskutinio šios analitės priimtino kokybės kontrolės tyrimo.  
Tyrimas „Access HCV Ab V3“ buvo įvertintas kambario temperatūroje, 18–28 °C intervale. Norint gauti 
optimalius rezultatus tyrimo kalibravimas ir paciento mėginių tyrimas turi būti atliekamas esant panašioms 
temperatūros sąlygoms. 
Informaciją apie kontrolinių serumo rezultatų peržiūrą rasite atitinkamuose sistemų vadovuose ir (arba) 
pagalbos sistemoje.  
Visiems gaminamiems ir komerciškai realizuojamiems reagentams taikoma visapusė kokybės kontrolės 
sistema, pradedant nuo žaliavų gavimo ir baigiant galutiniu gaminio realizavimu.  
Visos partijos pateikiamos kokybės kontrolei ir išleidžiamos į rinką tik tuomet, jei atitinka priėmimo kriterijus. 

7.5 Rezultatų skaičiavimas / aiškinimas 

Pacientų tyrimų rezultatus sistemos programinė įranga apskaičiuoja automatiškai, panaudodama ribinę 
vertę, nustatytą aktyviuoju kalibravimu. Rezultatai (signalas / ribinė vertė = S/CO), įvardijami kaip 
„reaktyvūs“ arba „nereaktyvūs“, pateikiami kaip jų santykio su ribine verte funkcija (signalas atitinkamai 
didesnis arba ne didesnis už ribinę vertę). Pacientų tyrimų rezultatai gali būti peržiūrėti Mėginių rezultatų 
rodinyje. Išsamių instrukcijų apie rezultatų peržiūrą ieškokite atitinkamų sistemų vadovuose ir (arba) 
pagalbos sistemose. 

 
Pirmo rezultato analizė: 

 Visi „Access HCV Ab V3“ tyrimu tiriami mėginiai, kurių (S/CO) santykis yra mažesnis kaip 1,0, laikomi 
nereaktyviais.  
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 Mėginiai, kurių santykis (S/CO) yra didesnis ar lygus 1,0, iš pradžių yra laikomi reaktyviais tyrimo 
„Access HCV Ab V3“ metu, todėl prieš galutinai interpretuojant reikia pakartotinai ištirti dar po du jų 
pavyzdžius. 

 
Antro rezultato analizė: 
Visus mėginius, kurie iš pradžių reagavo, reikia pakartotinai ištirti atliekant tyrimą „Access HCV Ab V3“: 

 Jei dviejų pakartotinių tyrimų rezultatai yra <1,0 S/CO, mėginio „Access HCV Ab V3“ tyrimo rezultatai 
turi būti laikomi nereaktyviais (neigiamais). 

 Jei vienas iš 2 rezultatų yra ≥1,0 S/CO, pradinis rezultatas pakartojamas ir mėginio „Access HCV Ab 
V3“ tyrimo rezultatai laikomi „reaktyviais“. 

Pagal vietos reikalavimus reikia atlikti papildomus tyrimus bet kokio reaguojančio mėginio, kad būtų 
aiškiai nustatytas teigiamas rezultatas. 
 
1 lentelė. „Access HCV Ab V3“ tyrimo rezultatų interpretavimas 
 

Rezultatas 
Santykis: signalas / ribinė vertė 

Interpretavimas Papildomi tyrimai 

Pirmo 
rezultato 
analizė 

S/CO < 1,0 Nereaktyvus HCV Ab neaptiktas NT 

S/CO ≥ 1,0 Reaktyvus „Pradžioje reaktyvus“ 
Pakartotinai du 

kartus ištirti 

Antro rezultato 
analizė 

Pakartotinai du 
kartus ištirti: 

jei 2 rezultatai  
yra < 1,0 

Nereaktyvus HCV Ab neaptiktas NT 

Pakartotinai du 
kartus ištirti: 

jei vienas iš 2 
rezultatų yra ≥ 1,0 

Reaktyvus 
HCV Ab aptiktas 

„Kartotinai reaktyvus“ 
Papildomas 

tyrimas 

 

8 Testo apribojimai 

1. „Access HCV Ab V3“ griežtai apsiriboja antikūnų prieš HCV nustatymu žmogaus serume, įskaitant 
serumo atskyrimo mėgintuvėlius, arba plazmoje (ličio heparine, K2-EDTA, K3-EDTA, citrate, 
CPDA-1 arba ACD), įskaitant plazmos atskyrimo mėgintuvėlius. Tyrimo charakteristikos naudojant 
kitų tipų mėginius nenustatytos. 

2.  „Access HCV Ab V3“ rezultatai turėtų būti aiškinami atsižvelgiant į bendrą paciento kliniką, tame 
tarpe ligos istoriją, papildomų tyrimų duomenis ir kitą atitinkamą informaciją. 

3.  Išmatuoto rezultato dydis virš ribinio lygio nerodo bendro antikūno kiekio. 
4.  Atsižvelgiant į hepatito C virusu užsikrėtusių pacientų imunologinių reakcijų įvairovę (ypač vykstant 

serokonversijai), galima pastebėti, kad esama tam tikrų skirtumų tarp įvairių tyrimų aptikties, 
priklausomai nuo naudojamų antigeninių baltymų. Tikrinamojo tyrimo neigiamas atsakymas 
neatmeta užsikrėtimo hepatito C virusu galimybės. 

5.  Norint patvirtinti infekciją tyrimu „Access HCV Ab V3“ gautas reaktyvus rezultatas turi būti 
patvirtintas tinkamu metodu. 

6.  ELISA metodika kartais gaunamos klaidingos teigiamos reakcijos. Rekomenduojama bet kurio 
mėginio, kurio pakartojamas rezultatas teigiamas, reakcijos specifiškumą patikrinti tinkamu 
metodu, kad būtų įrodyta esant antikūnų prieš HCV. Atkreipkite dėmesį, kad dėl neįprastos gama 
imunoglobulinemijos (≥ 24 g/l arba dukart viršijant normą) gali įvykti klaidingai teigiamų reakcijų. 

7.  Tiriant asmenis su silpnu imunitetu ar sergančius sunkia infekcine liga ir vartojančius imuninę 
sistemą slopinančius preparatus, antikūnų lygiai gali būti nuslopinti žemiau tyrimo aptikimo ribinės 
vertės. Todėl reikėtų atsargiai aiškinti rezultatus gautus tiriant tokius mėginius. 

 

  



 „Access HCV Ab V3“ B57292A 
9/22 

9 Veikimo ypatumai 

9.1 Tikslumo matavimas 

6 mėginių grupė buvo naudojama atkuriamumui ir tikslumui nustatyti: silpnai neigiamas, stipriai 
neigiamas, silpnai teigiamas, vidutiniškai teigiamas, neigiamas QC arba teigiamas QC. 
 

9.1.1 Pakartojamumas 

Tikslumo grupė (N = 6) buvo tirta tą pačią dieną 30 kartų naudojant vieną „Access HCV Ab V3“ partiją. 
Vidutinė santykinė reikšmė, standartinis nuokrypis (SN) ir variacijos koeficiento procentas (VK %) buvo 
apskaičiuoti ir pateikti 2 lentelėje. Visi santykiniai VK buvo mažesni nei 10 %. 
 
2 lentelė. „Access HCV Ab V3“ pakartojamumo rezultatai 
 

Grupės narys N Vidutinis santykis SN VK (%) 

Silpnai neigiamas 30 0,08 0,0079 9,3 

Stipriai neigiamas 30 0,86 0,0378 4,4 

Silpnai teigiamas 30 1,86 0,0816 4,4 

Vidutiniškai 
teigiamas 

30 4,63 0,1786 3,9 

 

9.1.2 Tarpinis tikslumas 

Ciklų ir dienų tikslumas 
Tikslumo grupė (N = 6) buvo tirta 2 kartus naudojant vieną „Access HCV Ab V3“ partiją – 2 ciklai per 
dieną (ryte ir po pietų) kartojant 20 dienų. 
Vidutinė santykinė reikšmė, vieno ciklo, skirtingų ciklų ir skirtingų dienų bei bendrasis standartinis nuokrypis 
(SN) ir variacijos koeficiento procentas (VK %) buvo apskaičiuoti ir pateikti 3 lentelėje. Visi santykiniai VK 
buvo mažesni nei 10 %. 
 
3 lentelė. „Access HCV Ab V3“ bendrojo tikslumo rezultatai 
 

Grupės narys N 
Vidutinis 
santykis 

Vieno ciklo 
Skirtingų 

ciklų 
Skirtingų 

dienų 

Bendrasis 
rezultatų 
tikslumas 

SN 
VK 
(%) 

SN 
VK 
(%) 

SN 
VK 
(%) 

SN VK (%) 

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 

Silpnai 
neigiamas 

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

Stipriai 
neigiamas 

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

Silpnai 
teigiamas 

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

Vidutiniškai 
teigiamas 

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

 
Skirtingų partijų ir skirtingų instrumentų tikslumas  
Tikslumo grupė (N = 6) buvo tirta naudojant 3 „Access HCV Ab V3“partijas ir tris skirtingus instrumentus – 3 
kartus po 1 ciklą per dieną 5 dienas. 
Buvo apskaičiuoti skirtingų partijų ir skirtingų instrumentų standartiniai nuokrypiai (SV) ir variacijos koeficiento 
procentas (VK %). Kai HCV buvo teigiamas, o grupės nariai buvo stipriai neigiami, skirtingų partijų ir skirtingų 
instrumentų VK buvo mažesni nei 10 %.  
Tyrimas „Access HCV Ab V3“ pasižymi ≤ 10 % bendruoju tikslumu, naudojant reaktyvius ir stipriai neigiamus 
grupės narius. 
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9.1.3 Tikslumas skirtinguose centruose 
 
Tikslumo grupė (N = 6) buvo tirta 3 centruose 3 kartus po 1 ciklą per dieną 5 dienas. 
Skirtingų dienų ir bendrasis tikslumas buvo apskaičiuoti kaip standartinis nuokrypis (SN) ir variacijos 
koeficiento procentas (VK %). HCV teigiamų ir stipriai neigiamų grupės narių VK buvo mažesni nei 10 %. 

9.2 Diagnostinės savybės 

9.2.1 Diagnostinis specifiškumas 

Neatrinktų kraujo donorų specifiškumas 
Iš neatrinktų donorų paimti 5 147 mėginiai (2 549 kraujo serumo (SSTII), 1 281 K2-EDTA kraujo plazmos 
ir 1 317 ličio heparino plazmos), įskaitant žinomus ir pirmą kartą donorais esančius asmenis, buvo ištirti 
atliekant tyrimą „Access HCV Ab V3“ kraujo bankuose dviejose geografiškai nutolusiose vietovėse. 
Pradžioje ištyrus 5 140 mėginių rezultatai buvo neigiami. Nustatyta, kad 7 pradžioje reagavę mėginiai 
buvo pakartotinai reaktyvūs (santykis ≥ 1,0). Todėl „Access HCV Ab V3“ specifiškumas pradinio tyrimo 
metu buvo 99,86 % (5 140 / 5 147), o po pakartotinio tyrimo – pasikliautinasis intervalas esant 95 % 
[99,72–99,95]. 
 
4 lentelė. Su kraujo donorais susijęs „Access HCV Ab V3“ specifiškumas 
 

Su kraujo donorais 
susijęs specifiškumas 

Bendras mėginių 
skaičius 

Nereaktyvus Reaktyvus 
Specifiškumas 
(%) IR ir RR 

Kraujo serumas  
(SSTII) 

2 549 2 545 4 99,84 

Plazma  
(K2-EDTA) 

1 281 1 278 3 99,77 

Plazma 
(ličio heparine) 

1 317 1 317 0 100,0 

IŠ VISO 5 147 5 140 7 
99,86 

95 CI (99,72–99,95) 

 
Su hospitalizuotais pacientais susijęs specifiškumas 
Universitetinėje ligoninėje vykdomo galimo tyrimo metu atliekant tyrimą „Access HCV Ab V3“ ir CE ženklu 
pažymėtą antikūnų prieš HCV patikros tyrimą iš viso buvo ištirti 510 hospitalizuotų pacientų serumo 
mėginių.  
Pradžioje tyrimo „Access HCV Ab V3“ metu ištyrus 508 mėginius buvo gauti neigiami rezultatai. 
Nustatyta, kad du pradžioje reagavę mėginiai buvo pakartotinai reaktyvūs (santykis ≥ 1,0).  
„Access HCV Ab V3“ specifiškumas pradinio tyrimo metu buvo 99,61 % (508 / 510), o po pakartotinio 
tyrimo – pasikliautinasis intervalas esant 95 % [98,59–99,95]. 
 

9.2.2 Diagnostinis jautrumas 
 
Jautrumas naudojant teigiamus HCV infekuotų pacientų mėginius 
2 centruose buvo ištirti 503 mėginiai, paimti iš pacientų su patvirtinta HCV infekcija ir serologiškai 
teigiamu rezultatu (5 lentelė). 
30 galimų šviežio serumo mėginių, 448 retrospektyvinio genotipo mėginiai iš ligoninės, įskaitant 25 
įvairius HCV genotipus (6 lentelė), ir 25 švieži (< 24 val.) mėginiai, paimti iš dėl HCV infekcijos stebimų 
pacientų, buvo ištirti atliekant „Access HCV Ab V3“. 
„Access HCV Ab V3“ jautrumas dėl tokių HCV teigiamų pavyzdžių buvo 100 % (503/503) esant 95 % CI 
[99,3–100]. 
 
Jautrumas naudojant iš HCV infekuotų pacientų šviežiai paimtus (< 24 val.) teigiamus mėginius (5 
lentelė). 
Iš stebimų pacientų šviežiai paimti (< 24 val.) 25 HCV teigiami mėginiai buvo ištirti atliekant „Access HCV 
Ab V3“. Jautrumas buvo 100 % (25/25). 
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5 lentelė. „Access HCV Ab V3“ jautrumas HCV infekuotiems pacientams 
 

Mėginio tipas 
Bendras mėginių 

skaičius 
Nereaktyvus Reaktyvus 

Jautrumas  
(%) 

Šviežias kraujo serumas 30 0 30 100 

Plazma pagal genotipą 448 0 448 100 

Šviežia plazma viruso 
įvedimui 

25 0 25 100 

IŠ VISO 503 0 503 
100 

95 CI (99,3–100,0) 

 
6 lentelė. „Access HCV Ab V3“ jautrumas naudojant pagal genotipą parinktus HCV teigiamus 
mėginius 
 

Genotipai 
1 2 3 4 5 6 

IŠ VISO 
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 

 
Jautrumas naudojant su HCV serokonversijos grupėmis 
„Access HCV Ab V3“ jautrumas buvo nustatytas lyginant su CE paženklintu HCV patikros EIA tyrimu, 
naudojant 359 mėginius iš 46 komerciškai prieinamų serokonversijos grupių. 
Pirmojo teigiamo kraujo lašo nustatymas buvo vidutiniškai anksčiau – 26 % laiko punktų grupėje (12 / 46) 
atliekant „Access HCV Ab V3“, palyginti su CE paženklintu HCV patikros tyrimu. 
„Access HCV Ab V3“ atitinka aukščiausio lygio jautrumą, nustatytą su 46 HCV serokonversijos grupėmis, 
iš viso atitinkančiomis 359 serokonversijos mėginius. 

9.3 Analitinis specifiškumas 

9.3.1. Kryžminio reaktyvumo tyrimas 

208 potencialiai kryžmiškai reaktyvūs mėginiai, kuriuose nustatytas 28 skirtingų ligų / sveikatos būklių 
teigiamas rezultatas pagal toliau nurodytus žymenis, buvo ištirti naudojant „Access HCV Ab V3“. 
HTLV I/ II (6); ŽIV (22); hepatitas B (5 HB antigenai ir 5 anti-HB); hepatitas A (5 HAV); sifilis (5); 
citomegalovirusas (5 CMV); Epstein-Barr IgG ir IgM (10 EBV); Herpes Simplex IgG ir IgM (10 HSV); 
toksoplazmozės IgG ir IgM (10); raudonukės IgG ir IgM (10); tymų IgG ir IgM (10); kiaulytės IgG ir IgM 
(10); Varicella Zoster (5 VZV); gripo vakcina (5); maliarija (5); hemodializė (5); transplantas (5); inkstų 
nepakankamumas (5); reumatoidinis faktorius (5); HAMA (5); autoimuninė būklė (5 ANA ir 5 vilkligės 
SLE); mielomos IgG ir IgM (10); Candida albicans (5); anti-E. coli Ab (4); nėštumas (5 HCG); daug kartų 
gimdžiusios moterys (5); cirozė (16). 
Daugiau nei 208 sudėtingų mėginių tyrimo rezultatas buvo neigiamas, todėl bendras specifiškumas yra 
100,0 % (208 / 208), pasikliautinasis intervalas esant 95 % [98,2–100,00]. 

9.3.2. Trukdžių tyrimas 

„Access HCV Ab V3“ davė tikslių rezultatų, kai mėginiai buvo tiriami esant neįprastai penkių endogeninių 
kraujo komponentų koncentracijai (iki 0,2 g/l nekonjuguoto ir iki 0,3 g/l konjuguoto bilirubino, lipemijos 
mėginiai su iki 33 g/l trigliceridų, iki 120 g/l baltymų, hemolizuoti mėginiai su iki 2 g/l hemoglobino) arba 
gydomajai devynių egzogeninių vaistų komponentų koncentracijai (kortizolis, acetilsalicilis, ibuprofenas, 
paracetamolis, streptomicinas, acebutololis, ofloksacinas, azatioprinas, spironolaktonas).  
Tačiau HCV neigiami ir teigiami mėginiai, kuriuose yra didesnė už 24 g/l ar jai lygi žmogaus 
imunoglobulinų koncentracija (maždaug dukart didesnė už įprastą koncentraciją – 13 g/l), turėjo teigiamo 
poveikio HCV santykiui. Tai skatina klaidingai teigiamų rezultatų riziką mėginiams esant neigiamiems, 
tačiau nekelia pavojaus nustatant HCV infekciją naudojant „Access HCV Ab V3“. 

9.3.3 Didelės dozės efektas 

Didelės dozės efektas buvo tiriamas naudojant du aukštais titrais pasižyminčius mėginius. Neigiamas 
žmogaus serumas visų tyrimų metu buvo naudojamas kaip skiediklis (1:100 – 1:3 200). Visi rezultatai 
atskleidė santykinių reikšmių mažėjimo tendenciją esant didesniam atskiedimui ir tai, kad didelės dozės 
efekto interferencija nebuvo nustatyta naudojant „Access HCV Ab V3“. 
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Skirta imuninių tyrimų sistemoms „Access“ kalibruoti, naudojant kokybiniam antikūnų 
prieš HCV nustatymui žmogaus serume ir plazmoje. 
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1 Paskirtis 

Kalibratorių „Access HCV Ab V3 Calibrators“ rinkinys yra skirtas imuninių tyrimų sistemoms „Access“ 
kalibruoti, naudojant kokybiniam antikūnų prieš HCV nustatymui žmogaus serume ir plazmoje. 

 

2 Testo santrauka ir paaiškinimas 

„Access HCV Ab V3 Calibrators“ kalibratoriai naudojami „Acces HCV Ab V3“ tyrimui kalibruoti (ribinei 
vertei nustatyti). Palyginant mėginio šviesos intensyvumą su ribine verte įmanoma nustatyti, ar mėginyje 
yra antikūnų prieš HCV. 
 

3 Informacija apie produktą 

3.1 Aprašymas 

 „Access HCV Ab V3 Calibrators“ 
 

Identifikavimas 
etiketėje 

Aprašymas 
Pateikimas / 
paruošimas 

B33459 

C0 
Negative Calibrator 

Neigiamas kalibratorius: 
Neigiamas (nereaktyvus) žmogaus serumas antikūnams 
prieš HCV su < 0,1 % natrio azido 

1 x 1 ml 
Paruošta naudoti 

C1 
Positive Calibrator 

Teigiamas kalibratorius: 
Teigiamas (reaktyvus) žmogaus serumas antikūnams 
prieš HCV, išaktyvintas, su < 0,1 % natrio azido 

1 x 1 ml 
Paruošta naudoti 

Calibration card 1 

3.2 Laikymo ir naudojimo sąlygos 

 Laikyti stačiai ir šaltai 2–10 °C temperatūroje. 

 Prieš naudodami turinį sumaišykite švelniai vartydami. Saugokite, kad nesusidarytų burbuliukų. 

 Išlieka stabilus iki ant etiketės nurodytos galiojimo datos laikant 2–10 °C temperatūroje. 

 Buteliukas išlieka stabilus 2–10 °C temperatūroje 120 dienų po pradinio panaudojimo. 

 Medžiaga gali būti netinkama naudoti, jei kokybės kontrolės vertės nepatenka į nustatytą intervalą. 
 

4 Įspėjimai ir atsargumo priemonės 

 Skirta in vitro diagnostikai. Skirta naudoti tik sveikatos priežiūros specialistams. 

 Šiame gaminyje yra žmogaus ar gyvūnų komponentų. Tvarkykite atsargiai. 

 Šį tyrimo rinkinį turi naudoti tik kvalifikuoti darbuotojai, išmokyti laboratorinių procedūrų ir susipažinę 
su galimais pavojais. Dėvėkite tinkamus apsauginius drabužius, mūvėkite pirštines, užsidėkite akių / 
veido apsaugos priemones ir tinkamai naudokite vadovaudamiesi gera laboratorine praktika. 

 Reagentams ruošti naudotos žmogaus kilmės medžiagos ištirtos ir nustatyta, kad jos nereaktyvios 
hepatito B paviršiaus antigenų (HBs Ag), antikūnų prieš žmogaus imunodeficito virusus (ŽIV-1 ir ŽIV-
2) bei antikūnų prieš hepatito C virusą (HCV) atžvilgiu, išskyrus teigiamą kalibratorių C1, kuris yra 
teigiamas antikūnams prieš HCV. 

 Šiame tyrimo rinkinyje yra žmogaus kraujo komponentų. Nė vienas žinomas tyrimo metodas negali 
visiškai užtikrinti, kad nebus infekcijos sukėlėjų. Todėl visus iš žmogaus skysčių pagamintus 
preparatus, reagentus ir iš žmogaus paimtus mėginius reikia naudoti kaip galinčius pernešti 
infekcines ligas, imantis tokių rekomenduojamų universaliųjų atsargumo priemonių dėl per kraują 
plintančių patogenų, kurios nurodytos OSHA gairėse (naujausiame CDC / NHI leidinyje „Biologinė 
sauga mikrobiologijos ir biomedicinos laboratorijose“) ir (arba) vietos, regiono arba šalies 
nuostatuose. 

 Biologinių medžiagų išsiliejimas: iš žmogaus paimtas išsiliejusias medžiagas reikia tvarkyti kaip 
galimai užkrečiamas. 
Jei išsiliejusių medžiagų sudėtyje nėra rūgšties, jas reikia nedelsiant nukenksminti – apdorojant 
išsiliejimo vietą, medžiagas, visus užterštus paviršius ir įrangą tinkamu cheminiu dezinfekantu, 
efektyviai veikiančiu galimus išsiliejusių mėginių biologinio pavojaus šaltinius (paprastai 1:10 
santykiu atskiestu buitiniu balikliu, 70–80 % etanoliu arba izopropanoliu, jodoforu pvz., 0,5 % 
„Wescodyne™ Plus“ ir pan.) – ir sausai nušluostyti.  
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Jei išsiliejusių medžiagų sudėtyje yra rūgšties, jas reikia tinkamai sugerti (iššluostyti) arba 
neutralizuoti, užterštą vietą nuplauti vandeniu ir sausai iššluostyti. Panaudotą sugėriklio medžiagą 
gali prireikti šalinti kaip pavojingas atliekas. Paskui tą vietą reikia nukenksminti vienu iš cheminių 
dezinfekantų. 

 Visus mėginius ir tyrimui atlikti naudotas medžiagas šalinkite kaip infekciją galinčias sukelti 
medžiagas. Laboratorines, chemines arba biologiškai pavojingas atliekas reikia tvarkyti ir šalinti 
laikantis visų vietos, regiono bei šalies nuostatų. 
Saugos duomenų lapą (SDL) galima gauti svetainėje www.bio-rad.com. 

 

5 Procedūra 

 Informaciją apie kalibravimo teoriją, kalibratorių konfigūravimą, kalibratoriaus patikrų užklausų 
įvedimą ir kalibravimo duomenų peržiūrą rasite atitinkamų sistemų vadovuose ir (arba) pagalbos 
sistemoje. 

 Kalibratoriai „Access HCV Ab V3“ pateikiami kaip neigiamas (C0) ir teigiamas (C1) kalibratoriai. 
Kas 56 dienas reikia gauti tyrimo „Access HCV Ab V3“ kalibravimo kreivę (nustatyti ribinę vertę), 
kad turėtumėte aktyviąją kalibravimo kreivę, galiojančią tik vienai reagentų partijai, identifikuotai 
pagal jos brūkšninį kodą. 

 Praėjus 56 dienoms arba įdėjus kitą reagentų partiją į sistemą, kreivė automatiškai anuliuojama. 

 Kalibruojant kaskart reikia mažiausiai 20 µl kalibratoriaus C0 (analizuojami du kartotiniai 
mėginiai) ir 30 µl kalibratoriaus C1 (analizuojami trys kartotiniai mėginiai), taip pat reikia 
atsižvelgti į mėginio indelio ir sistemos nenaudingąjį tūrį. 

 Vienas lašas atitinka maždaug 40 µl. 
 

6 Testo apribojimai 

Jeigu yra reagento mikrobinio užterštumo ar pernelyg didelio drumstumo požymių, buteliuką išmeskite. 
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Tyrimo „Access HCV Ab V3“ sistemos veikimo stebėjimui. 
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1 Paskirtis 

„Access HCV Ab V3 QC“ kokybės kontrolės medžiaga yra skirta „Access HCV Ab V3“ tyrimų sistemos 
veikimui kontroliuoti. 

 

2 Testo santrauka ir paaiškinimas 

Kokybės kontrolės medžiagos turi panašias savybes kaip ir pacientų mėginiai ir jos yra svarbios stebint 
tyrimo „Access HCV Ab V3“ sistemos veikimą. Be to, jos yra sudėtinė geros laboratorinės praktikos 
dalis

(13,14,16)
. Kai atliekate tyrimus su „Access“ reagentais dėl antikūnų prieš HCV, įtraukite kokybės 

kontrolės medžiagas tyrimų vientisumui patvirtinti. Jeigu tyrimo sistema veikia tinkamai, ištirtos vertės turi 
būti priimtiname intervale. 

 

3  Informacija apie produktą 

3.1 Aprašymas 

 „Access HCV Ab V3 QC“ 
 

Identifikavimas 
etiketėje 

Aprašymas 
Pateikimas / 
paruošimas 

B33460 

QC1 
Negative QC 

Neigiama kokybės kontrolės medžiaga: 
Žmogaus serumas su < 0,1 % natrio azido.  
Neigiamas (nereaktyvus) antikūnams prieš HCV  

2 x 3,5 ml 
Paruošta naudoti 

QC2 
positive QC 

Teigiama kokybės kontrolės medžiaga prieš HCV: 
Žmogaus serumas su < 0,1 % natrio azido.  
Teigiamas (reaktyvus) antikūnams prieš HCV, išaktyvintas 

2 x 3,5 ml 
Paruošta naudoti 

QC card 1 

3.2 Laikymo ir naudojimo sąlygos 

 Laikyti stačiai ir šaltai 2–10 °C temperatūroje. 

 Prieš naudodami turinį sumaišykite švelniai vartydami. Saugokite, kad nesusidarytų burbuliukų. 

 Kokybės kontrolės medžiaga išlieka stabili iki ant etiketės nurodytos galiojimo pabaigos datos, kai 
laikoma 2–10 °C temperatūroje. 

 Buteliukas išlieka stabilus 2–10 °C temperatūroje 120 dienų po pradinio panaudojimo. 

 Netinkamo intervalo kokybės kontrolės vertės gali reikšti gedimą 

 Vidutines vertes ir standartinius nuokrypius (SN) rasite KK verčių kortelėje. 
 

4 Įspėjimai ir atsargumo priemonės 

 Skirta in vitro diagnostikai. Skirta naudoti tik sveikatos priežiūros specialistams. 

 Šiame gaminyje yra žmogaus ar gyvūnų komponentų. Tvarkykite atsargiai. 

 Šį tyrimo rinkinį turi naudoti tik kvalifikuoti darbuotojai, išmokyti laboratorinių procedūrų ir susipažinę 
su galimais pavojais. Dėvėkite tinkamus apsauginius drabužius, mūvėkite pirštines, užsidėkite akių / 
veido apsaugos priemones ir tinkamai naudokite vadovaudamiesi gera laboratorine praktika. 

 Reagentams ruošti naudotos žmogaus kilmės medžiagos ištirtos ir nustatyta, kad jos nereaktyvios 
hepatito B paviršiaus antigenų (HBs Ag), antikūnų prieš žmogaus imunodeficito virusus (ŽIV-1 ir ŽIV-
2) bei antikūnų prieš hepatito C virusą (HCV) atžvilgiu, išskyrus teigiamą kokybės kontrolės priemonę 
QC2, kuri yra teigiama antikūnams prieš HCV. 

 Šiame tyrimo rinkinyje yra žmogaus kraujo komponentų. Nė vienas žinomas tyrimo metodas negali 
visiškai užtikrinti, kad nebus infekcijos sukėlėjų. Todėl visus iš žmogaus skysčių pagamintus 
preparatus, reagentus ir iš žmogaus paimtus mėginius reikia naudoti kaip galinčius pernešti 
infekcines ligas, imantis tokių rekomenduojamų universaliųjų atsargumo priemonių dėl per kraują 
plintančių patogenų, kurios nurodytos OSHA gairėse (naujausiame CDC / NHI leidinyje „Biologinė 
sauga mikrobiologijos ir biomedicinos laboratorijose“) ir (arba) vietos, regiono arba šalies 
nuostatuose. 

 Biologinių medžiagų išsiliejimas: iš žmogaus paimtas išsiliejusias medžiagas reikia tvarkyti kaip 
galimai užkrečiamas. 
Jei išsiliejusių medžiagų sudėtyje nėra rūgšties, jas reikia nedelsiant nukenksminti – apdorojant 
išsiliejimo vietą, medžiagas, visus užterštus paviršius ir įrangą tinkamu cheminiu dezinfekantu, 
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efektyviai veikiančiu galimus išsiliejusių mėginių biologinio pavojaus šaltinius (paprastai 1:10 
santykiu atskiestu buitiniu balikliu, 70–80 % etanoliu arba izopropanoliu, jodoforu pvz., 0,5 % 
„Wescodyne™ Plus“ ir pan.) – ir sausai nušluostyti.  
Jei išsiliejusių medžiagų sudėtyje yra rūgšties, jas reikia tinkamai sugerti (iššluostyti) arba 
neutralizuoti, užterštą vietą nuplauti vandeniu ir sausai iššluostyti. Panaudotą sugėriklio medžiagą 
gali prireikti šalinti kaip pavojingas atliekas. Paskui tą vietą reikia nukenksminti vienu iš cheminių 
dezinfekantų. 

 Visus mėginius ir tyrimui atlikti naudotas medžiagas šalinkite kaip infekciją galinčias sukelti 
medžiagas. Laboratorines, chemines arba biologiškai pavojingas atliekas reikia tvarkyti ir šalinti 
laikantis visų vietos, regiono bei šalies nuostatų. 
Saugos duomenų lapą (SDL) galima gauti svetainėje www.bio-rad.com. 

 

5 Procedūra 

 „Access HCV Ab V3 QC“ turėtų būti tvarkoma taip pat kaip paciento mėginiai ir naudojama pagal 
instrumento instrukcijas ir (arba) naudojamą metodą.  

 Norint apdoroti „Access HCV Ab V3 QC“, reikia bent 10 µl mėginio kiekvienam iš kokybės kontrolės 
medžiagų 2 lygių (vienam nustatymui), mėginių talpyklės ir sistemos nenaudojamo tūrio.  

 Vienas lašas atitinka maždaug 40 µl.  

 Kadangi mėginius galima bet kuriuo metu apdoroti „atsitiktinės prieigos“ principu, o ne „partijomis“, 
kiekvienam 24 valandų laikotarpiui reikia naudoti kokybės kontrolės priemones

(13,14)
. Ar reikia 

kontrolę naudoti dažniau arba naudoti papildomas kontrolines medžiagas, turi nuspręsti vartotojas, 
remdamasis gera laboratorine praktika arba laboratorijos akreditacijos reikalavimais ir galiojančiais 
įstatymais. 

 Informaciją apie kokybės kontrolės teoriją, kontrolinių medžiagų konfigūravimą, KK mėginių tyrimų 
užklausų įvedimą ir kokybės kontrolės duomenų peržiūrą rasite atitinkamų sistemų vadovuose ir 
(arba) pagalbos sistemoje. 

 

6 Testo apribojimai 

1. „Access HCV Ab V3 QC“ naudojimas nebuvo nustatytas su kitais tyrimais, išskyrus tyrimą „Access 
HCV Ab V3“. 

2. Priimtinų intervalų neatitinkantys kokybės kontrolės rezultatai gali reikšti neteis ingus tyrimo 
rezultatus. Patikrinkite visus tyrimų rezultatus, gautus po paskutinio šios analitės priimtino kokybės 
kontrolės tyrimo. 

3. Jei yra reagento užsiteršimo mikrobais požymių arba per didelis drumstumas, išmeskite buteliuką. 
 

7 Numatytosios vertės 

„Access HCV Ab V3 QC“ tikėtinos vidutinės vertės (x) ir standartiniai nuokrypiai (σ) pateikti kokybės 
kontrolės (KK) reikšmių kortelėje, kuri yra rinkinyje. Kiekviena laboratorija turėtų nustatyti savo 
priimtinumo kriterijus, pasirinkus kontroliniams rezultatams taikomas KK taisykles. Atskiri kontroliniai 
rezultatai turi patekti į pirminį priimtiną intervalą, tačiau kiekviena laboratorija privalo atnaujinti vidutines ir 
SD vertes, surinkusi pakankamai duomenų

(13,17)
. 

Atsižvelgiant į tai, kad skirtingų gamintojų tyrimų, skirtingų procedūrų, skirtingų partijų ir skirtingų 
laboratorijų savitieji reaktyvumo lygiai gali skirtis, kiekviena laboratorija turėtų nustatyti nuosavą 
reaktyvumo lygį ir priimtinų verčių intervalą

(13,15,16)
. Į priimtiną intervalą galėtų patekti visos vertės iš ± 2 

SD intervalo nuo 20 duomenų rinkinių, gautų 20 tyrimų per 30 dienų laikotarpį, vidurkio
(17)

. 
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„BIO-RAD“ GARANTUOJA, KAD ŠIE PRODUKTAI ATITIKS ETIKETĖSE IR NURODYTOJE 
LITERATŪROJE NURODYTAS SAVYBES. „BIO-RAD“ PANEIGIA BET KOKIĄ NUMANOMĄ PREKINIO 
PAKLAUSUMO AR TINKAMUMO KOKIAM NORS KITAM TIKSLUI GARANTIJĄ. „BIO-RAD“ NĖRA 
ATSAKINGA UŽ JOKIUS KAIP PASEKMĖ PATIRTUS NUOSTOLIUS, ATSIRANDANČIUS DĖL 
MINĖTOS IŠREIKŠTOS GARANTIJOS. 

„Access“, „UniCel“ ir „DxI“ yra „Beckman Coulter, Inc.“ prekės ženklai. 
„ProClin“ yra „Rohm and Haas Company“ ar jos pavaldžiųjų įmonių ar filialų prekės ženklas. 

Bio-Rad 
3, Boulevard Raymond Poincaré 
92430 Marnes-la-Coquette, France 
Tel.: +33 (0) 1 47 95 60 00 2016/06 
Faks.: +33 (0) 1 47 41 91 33 B57292A 
www.bio-rad.com A VERSIJA 

http://www.bio-rad.com/
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