
 

ACCESS
®
 

Immunoassay System 

HCV Ab V3  B33458 
 2 x 50 

 

För kvalitativ detektion av anti-HCV-antikroppar i humant serum och human plasma 
med användning av Access immunanalyssystem. 

 
 
 

ACCESS
®
 

Immunoassay System 

HCV Ab V3 Calibrators  B33459 
 

Access HCV Ab V3 Calibrators är avsedda för kalibrering av Access HCV Ab V3-
analysen med användning av Access immunanalyssystem. 

 
 
 

ACCESS
®
 

Immunoassay System 

HCV Ab V3 QC  B33460 
 

För övervakning av Access HCV Ab V3-analysens systemprestanda. 

 
 
 
 

  
 

 B57302A - [SE] - 2016/06 



 

B57302A Access HCV Ab V3 
2/22 

Innehållsförteckning 
 

Access® HCV Ab V3 3 

1 Avsedd användning ..................................................................................................... 4 

2 Sammanfattning och förklaring av testet ................................................................... 4 

3 Principerna bakom proceduren .................................................................................. 4 

4 Produktinformation ...................................................................................................... 5 
4.1 Beskrivning .......................................................................................................................................... 5 
4.2 Förvaring och hantering ...................................................................................................................... 5 

5 Varningar och försiktighetsåtgärder .......................................................................... 5 
5.1 Hälso- och säkerhetsåtgärder ............................................................................................................. 5 
5.2 Försiktighetsåtgärder relaterade till proceduren ................................................................................. 6 

6 Prover ............................................................................................................................ 6 

7 Procedur ....................................................................................................................... 6 
7.1 Material som behövs ........................................................................................................................... 6 
7.2 Analysprocedur ................................................................................................................................... 7 
7.3 Kalibrering ........................................................................................................................................... 7 
7.4 Kvalitetskontroll ................................................................................................................................... 7 
7.5 Beräkning/tolkning av resultat ............................................................................................................. 7 

8 Testbegränsningar ....................................................................................................... 8 

9 Prestandaegenskaper .................................................................................................. 8 
9.1 Precisionsmått ..................................................................................................................................... 8 
9.2 Diagnostisk prestanda ......................................................................................................................... 9 
9.3 Analytisk specificitet .......................................................................................................................... 11 
 
 

Access® HCV Ab V3 Calibrators 13 

1 Avseddanvändning .................................................................................................... 14 

2 Sammanfattning och förklaring av testet ................................................................. 14 

3 Produktinformation .................................................................................................... 14 
3.1 Beskrivning ........................................................................................................................................ 14 
3.2 Förvaring och hantering .................................................................................................................... 14 

4 Varningar och försiktighetsåtgärder ........................................................................ 14 

5 Procedur ..................................................................................................................... 15 

6 Testbegränsningar ..................................................................................................... 15 
 
 

Access® HCV Ab V3 QC 17 

1 Avseddanvändning .................................................................................................... 18 

2 Sammanfattning och förklaring av testet ................................................................. 18 

3 Produktinformation .................................................................................................... 18 
3.1 Beskrivning ........................................................................................................................................ 18 
3.2 Förvaring och hantering .................................................................................................................... 18 

4 Varningar och försiktighetsåtgärder ........................................................................ 18 

5 Procedur ..................................................................................................................... 19 

6 Testbegränsningar ..................................................................................................... 19 

7 Förväntadevärden ...................................................................................................... 19 
 
 

Litteraturreferenser.......................................................................................................... 20 
 



 Access HCV Ab V3 B57302A 
3/22 

 
 
 

ACCESS
®
 

Immunoassay System 

HCV Ab V3  B33458 
 2 x 50 

 

För kvalitativ detektion av anti-HCV-antikroppar i humant serum och human plasma 
med användning av Access immunanalyssystem. 

 
 

  
 

  B57302A - [SE] - 2016/06 
  



B57302A Access HCV Ab V3 
4/22 

1 Avsedd användning 

Access HCV Ab V3 är en kemiluminescerande immunanalys med paramagnetiska partiklar för kvalitativ 
detektion av antikroppar mot hepatit C-viruset i humant serum och human plasma (litiumheparin, K2-
EDTA, K3-EDTA, citrat, CPDA-1 eller ACD) med användning av Access immunanalyssystem. Access 
HCV Ab V3 är avsedd att användas vid diagnos av HCV-infektion och som ett screeningtest för blod- och 
plasmagivare. Analysen är inte avsedd för testning eller screening av poolade prover. 
 

2 Sammanfattning och förklaring av testet 

Hepatit C-viruset (HCV) anses idag ansvara för såväl majoriteten av posttransfusionella nonA-/nonB-
hepatiter (NANBH) som dem som överförs på annat sätt (narkomaner, hemodialyspatienter, 
transplanterade patienter)

(1,2,3,4,5,6,7)
. Femtio till sextio procent av de patienter som är infekterade med 

hepatit C riskerar att utveckla kronisk hepatit med komplikationer som cirrhos eller hepatocellulär 
cancer

(8,9)
. Införande av screening för anti-HCV-antikroppar på alla blodprodukter har sänkt 

överföringsrisken markant
(10,11)

. 
Access HCV Ab V3-analysen är utformad för att detektera anti-HCV-antikroppar som finns i humant 
serum eller human plasma, och bidrar på så sätt till att förebygga parenteral smitta. Analysen kan även 
användas för diagnos av HCV-infektion. I dessa fall ska tolkning av resultat vara förenligt med kliniska 
uppgifter och andra serologiska markörer. 
 

3 Principerna bakom proceduren 

Access HCV Ab V3 är en enzymatisk immunanalys, s.k. indirekt EIA-analys. Provet (serum, plasma eller 
kontroll) tillsätts i en brunn med paramagnetiska partiklar sensibiliserade med en peptid som härmar 
immundominanta epitoper från kapsidregionen och rekombinanta proteiner (NS3 och NS4). 
Under inkubationen binds IgG och IgM i provet till den solida fasen. Efter inkubationen fångas den solida 
fasen upp i ett magnetfält och obundet material avlägsnas genom tvätt. I det andra steget tillsätts 
konjugat (antihumana IgG-antikroppar från get, märkta med alkaliskt fosfatas) till reaktionskoppen. Efter 
nyinkubation avlägsnas överskott av konjugat genom tvätt. Ett kemiluminescerande substrat, Lumi-Phos 
530, tillsätts och fotoner genererade av den enzymatiska reaktionen mäts med hjälp av en luminometer. 
Signalens intensitet är proportionell till mängden enzymatiskt konjugat och således till anti-HCV-
antikroppstitern i det testade provet. Genom att jämföra cutoffvärdet som fastställts vid kalibrering av 
analysen med provets signalvärde kan man bestämma förekomsten eller frånvaron av anti-HCV-
antikroppar i provet. 

  



 Access HCV Ab V3 B57302A 
5/22 

4 Produktinformation 

4.1 Beskrivning 

 Access HCV Ab V3 Reagensförpackning 
 

Identifiering på 
etikett 

Beskrivning 
Form/ 

beredning 
B33458 

R1a 
Paramagnetic 
particles 

Paramagnetiska partiklar: 
belagda med rekombinanta proteiner (NS3/NS4) och peptid (kapsid) 
suspenderade i TRIS-buffert, med natriumazid (< 0,1 %) 

2 x 50 tester 
Bruksfärdiga 

R1b 
Sample additive 

Provtillsats: 
med natriumazid (0,1 %) 

R1c 
Conjugate 
additive 

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

R1d 
Conjugate 

Konjugat: 
Alkaliskt fosfataskonjugat med anti-humant IgG från get i TRIS-buffert, 
med surfaktant, natriumazid (< 0,1 %) och ProClin 300 (< 0,1 %) 

4.2 Förvaring och hantering 

 Förvaras upprätt i kylskåp vid 2 till 10 °C. 

 Förvaras i kylskåp vid 2 till 10 °C i minst två timmar före användning i instrumentet. 

 Stabilt till och med det utgångsdatum som finns angivet på etiketten vid förvaring i 2 till 10 °C 
(oöppnad reagensförpackning). 

 Blanda innehållet i de nya, opunkterade förpackningarna tills partiklarna befinner sig i lösningen och 
inte längre sitter fast på brunnens försegling eller sidor. Förpackningar som har punkterats får inte 
vändas eller blandas. 

 Före första användningen: förvara inte reagensförpackningen i mer än 56 dagar i instrumentet. 

 Efter första användningen: stabil vid 2 till 10 °C i 28 dagar i instrumentet. 

 Tecken på eventuell försämring är trasiga elastomerskikt på förpackningen eller kontrollvärden 
utanför området. 

 Om reagensförpackningen är skadad (dvs. trasig elastomer) ska den kasseras. 
 

5 Varningar och försiktighetsåtgärder 

 För in vitro-diagnostik. Får endast användas av sjukvårdspersonal. 

5.1 Hälso- och säkerhetsåtgärder 

 Detta testkit bör bara hanteras av behörig personal som är utbildad i laboratorieprocedurer och 
bekant med eventuella risker. Bär lämpliga skyddskläder, handskar och ögon-/ansiktsskydd och 
hantera kitet korrekt enligt god laboratoriesed. 

 Biologiskt spill: Spill av material av humant ursprung ska betraktas som potentiellt smittsamt. 
Spill som inte innehåller syror ska dekontamineras genast med lämpligt kemiskt desinfektionsmedel 
som är effektivt mot de potentiella biologiska risker som proverna utgör. Det betyder att spillområdet, 
materialet och eventuella kontaminerade ytor eller utrustningsdelar torkas av med en blandning i 
förhållandet 1:10 bestående av blekmedel, 70–80 % etanol eller isopropanol, en jodofor (t.ex. 0,5 % 
Wescodyne™ Plus) som sedan torkas torra.  
Spill som innehåller syra ska torkas upp eller neutraliseras, området spolas med vatten och torkas 
torrt. Material som används för att torka upp spill bör kasseras som biologiskt riskavfall.  
Området ska sedan dekontamineras med ett kemiskt desinfektionsmedel. 

 Alla prover och material som används för att utföra testet måste kasseras som om de innehöll ett 
smittsamt ämne. Laboratorieavfall samt kemiskt eller biologiskt riskavfall måste hanteras och 
kasseras i enlighet med alla lokala, regionala och nationella bestämmelser. 

 Rekommendationer för risker och försiktighetsåtgärder i samband med alla kemiska komponenter i 
det här testkitet finns i piktogram(men) på etiketterna och i informationen som anges i avsnitt 5.2. 
Säkerhetsdatablad (SDS) finns på www.bio-rad.com. 
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5.2 Försiktighetsåtgärder relaterade till proceduren 

Varning! 
 

 
 

H317: Kan orsaka allergisk hudreaktion. 
P280: Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd. 
P333+P313: Vid hudirritation eller utslag: Sök läkarhjälp. 
P302+P352: VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket tvål och vatten. 
P501: Innehållet/behållaren avfallshanteras enligt lokala/regionala/nationella/internationella föreskrifter. 

 

 Den här produkten innehåller humana och animaliska komponenter. Hanteras varsamt. 
 

6 Prover 

1. Rekommenderade prover är serum, inklusive SST-rör, eller plasma (litiumheparin, K2-EDTA, K3-
EDTA, citrat, CPDA-1 eller ACD), inklusive PST-rör. 

2. Observera följande rekommendationer för hantering, beredning och förvaring av blodproverna
(12)

: 

 Ta alla blodprover i enlighet med standardförsiktighetsåtgärder för venpunktion.  

 Låt proverna koagulera helt före centrifugering. 

 Förvara alltid rören förslutna. 

 Förvara proverna vid rumstemperatur (15 till 23 °C) i högst 4 dagar. 

 Om analysen inte genomförs inom 4 dagar ska proverna kylas vid 2–8 °C, men inte längre än 7 
dagar efter provtagningen. 

 Om analysen inte genomförs inom 7 dagar, eller om proverna ska transporteras, ska de frysas 
vid -20 °C eller kallare. 

3. Använd följande riktlinjer när du bereder proverna: 

 Se till att alla resterande fibrin- och cellpartiklar avlägsnas före analys. 

 Följ blodprovtagningsrörstillverkarens rekommendationer för centrifugering. 
4. Alla laboratorier ska fastställa acceptabiliteten för sina egna blodprovtagningsrör och 

serumseparationsprodukter. Det kan förekomma produktvariationer mellan tillverkare och, ibland, 
mellan batcher. 

5. Tina inte prover fler än 5 gånger. När provet har tinat måste det blandas noggrant, centrifugeras igen, 
antingen vid 3 000 g i 10 minuter eller vid 2 000 g i 15 minuter, och överföras till en kopp för att avlägsna 
alla suspenderade fibrinpartiklar eller aggregat som kan ge falskt positiva resultat. 

6. Prover som har värmts vid 56 °C i 30 minuter får användas. 
 

7 Procedur 

7.1 Material som behövs 

7.1.1 Material som medföljer 

R1 Access HCV Ab V3 Reagensförpackning 
 

7.1.2 Material som behövs men som inte medföljer 

1. Access HCV Ab V3 Calibrators för kalibrering: 
Levereras som ett HCV Ab-negativt serum och ett anti-HCV Ab-positivt serum. 
Kod B33459 

2. Material för kvalitetskontroll:  
• Access HCV Ab V3 QC 

Kod 33460 

• Andra kommersiella kontrollsera 

3. Substrat: Access Substrate 
Kod 81906 

4. Access 2: 
Tvättbuffert: Access Wash Buffer II, Kod A16792 

5. UniCel
®
 DxI

®
: 

Tvättbuffert: UniCel DxI Wash Buffer II, Kod 16793 
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6. System: 
Access 2, UniCel DxI (UniCel DxI 600, UniCel DxI 800, UniCel DxC 880i, UniCel DxC 860i, UniCel 
DxC 680i, UniCel DxC 660i). 

7.2 Analysprocedur 

1. Se lämpliga systemmanualer och/eller hjälpsystem för speciella beskrivningar av installation, 
uppstart, driftsprinciper, systemprestationsegenskaper, bruksanvisningar, kalibreringsprocedurer, 
driftsbegränsningar och försiktighetsåtgärder, risker, underhåll och felsökning. 

2. Blanda innehållet i nya (opunkterade) reagensförpackningar innan du placerar dem i instrumentet. 
Du får inte vända på öppna (punkterade) förpackningar eller blanda innehållet i dem. 

3. Tio (10) µl prov används för varje bestämning (utöver dödvolymen). 
4. Det tar cirka 57 minuter att få det första resultatet. 
5. Systemets standardmåttenhet för provresultaten är förhållandet signal/cutoff (S/CO). 

7.3 Kalibrering 

Det krävs en aktiv kalibreringskurva för alla tester. För Access HCV Ab V3 är de kalibreringsdata som 
används för att fastställa cutoff-värdet giltiga i 56 dagar. Således ska den här analysen kalibreras var 
56:e dag med C0 och C1 från kitet med Access HCV Ab V3 Calibrators. Se lämpliga systemmanualer 
och/eller hjälpsystem för information om kalibreringsteori samt om hur man konfigurerar kalibratorer, 
lägger in begäran om kalibratortest och granskar kalibreringsdata. 

7.4 Kvalitetskontroll 

Kvalitetskontrollmaterialen simulerar patientprovernas egenskaper och är mycket viktiga för 
övervakningen av immunkemiska analysers systemprestanda. Kvalitetskontroll rekommenderas minst en 
gång per dygn

(13) 
och vid systemstart innan patientprover ska analyseras. Inkludera Access HCV Ab V3 

QC eller en annan kommersiellt tillgänglig kvalitetskontroll som täcker minst två av analytens nivåer. Det 
är upp till användaren att tillämpa en frekventare användning av dessa kontroller eller att använda 
ytterligare kontroller baserat på god laboratoriesed eller laboratoriets ackrediteringskrav och tillämplig 
lagstiftning. Följ tillverkarens anvisningar för rekonstitution och förvaring. Alla laboratorier bör fastställa 
sina egna medelvärden och acceptabla områden för att säkerställa en god prestanda. 
Kvalitetskontrollresultat som inte ligger inom de acceptabla områdena kan vara en indikation på ogiltiga 
testresultat. Undersök alla testresultat som har genererats sedan den senaste godkända 
kvalitetskontrolltestpunkten för den här analyten.  
Access HCV Ab V3 har utvärderats vid en rumstemperatur i intervallet 18–28 °C. Bäst resultat uppnås 
om analyskalibreringen och patientprovanalysen genomförs under liknande temperaturförhållanden.  
Se respektive systemmanual och/eller hjälpsystem för information om hur man granskar 
kontrollserumresultat.  
Alla tillverkade och marknadsförda reagenser går igenom ett omfattande kvalitetssystem från 
mottagandet av råmaterialen till den slutliga marknadsföringen av produkten.  
Varje batch är föremål för en kvalitetskontroll och släpps endast ut på marknaden om den 
överensstämmer med acceptanskriterierna. 

7.5 Beräkning/tolkning av resultat 

Patientprovernas resultat fastställs automatiskt med systemets progamvara som använder ”cutoffvärdet” 
som fastställts genom aktuell kalibrering. Resultat (signal/cutoffvärde = S/CO) rapporteras som ”reaktivt” 
eller ”ej reaktivt” beroende på dess förhållande till ”cutoffvärdet” (signal som är större än respektive signal 
som är lika med eller mindre än cutoffvärdet). Patientprovernas resultat kan tas fram via skärmen för 
provresultat. Se lämpliga systemmanualer och/eller hjälpsystem för fullständig information om granskning 
av resultat. 
 
Analys av första resultatet: 

 Prov med en kvot (S/CO) som är lägre än 1,0 anses vara ej reaktivt med testet Access HCV Ab V3. 

 Prover med en kvot (S/CO) som är större än eller lika med 1,0 anses initialt vara reaktiva med 
Access HCV Ab V3 och ska analyseras om i duplikat före den slutgiltiga tolkningen. 

 
Analys av andra resultatet: 
Alla prover som är initialt reaktiva ska analyseras om i duplikat med Access HCV Ab V3: 

 Om resultaten av duplikaten är <1,0 S/CO ska provet anses vara ej reaktivt (negativt) för testet 
Access HCV Ab V3. 

 Om ett av de 2 resultaten är ≥ 1,0 S/CO är det initiala resultatet inte reproducerbart och provet 
betraktas som ”reaktivt” för testet Access HCV Ab V3.  
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I enlighet med lokala riktlinjer är det emellertid nödvändigt att analysera alla ”reaktiva” prover med 
kompletterande tester för att säkert fastställa det positiva resultatet. 
 
Tabell 1: Tolkning av resultat från testet HCV Ab V3 
 

Resultat 
Kvot: signal/cutoffvärde 

Tolkning 
Kompletterande 

tester 

Analys av första 
resultatet 

S/CO < 0,9 
Ej 

reaktivt 
HCV Ab inte detekterat Inte tillämpligt 

S/CO ≥ 1,0 Reaktivt ”Initialt reaktivt” Omtest i duplikat 

Analys av andra 
resultatet 

Omtest i duplikat: 
om de två resultaten 

är < 1,0 

Ej 
reaktivt 

HCV Ab inte detekterat Inte tillämplig 

Omtest i duplikat: 
om ett av de 2 

resultaten är ≥ 1,0 
Reaktivt 

HCV Ab detekterat 
”Upprepat reaktiva” 

Kompletterande test 

 

8 Testbegränsningar 

1. Access HCV Ab V3 är strikt begränsad till detektion av anti-HCV-antikroppar i humant serum, 
inklusive SST-rör, eller human plasma (litiumheparin, K2-EDTA, K3-EDTA, citrat, CPDA-1 eller 
ACD) inklusive PST-rör. Prestandaegenskaperna för andra provtyper har inte fastställts. 

2. Access HCV Ab V3-resultaten ska tolkas mot bakgrund av patientens totala kliniska uttryck, 
inklusive klinisk historia, data från ytterligare tester och annan lämplig information. 

3. Det uppmätta resultatets storlek, över cutoff, är inte indikativt för den totala mängden antikroppar 
och/eller antigen. 

4. Med hänsyn till de olika immunologiska reaktionerna hos patienter som är infekterade med hepatit 
C-virus (i synnerhet under serokonversion) kan vissa detektionsskillnader mellan tester iakttas 
beroende på vilket slag av antigena proteiner som används. Ett negativt resultat med ett 
screeningtest utesluter inte möjligheten för exponering eller infektion av hepatit C-virus. 

5. För att fastställa en infektion ska ett reaktivt resultat som erhållits med Access HCV Ab V3-
analysen bekräftas med en lämplig metod. 

6. Alla ELISA-tekniker kan ge falskt positiva reaktioner. Vi rekommenderar att reaktionens specificitet 
verifieras för ett prov som befunnits vara upprepat positivt med hjälp av en lämplig metod så att 
förekomsten av anti-HCV-antikroppar kan bevisas. Observera att onormal 
gammaimmunglobulinemi (≥ 24 g/l eller två gånger normalvärdena) kan orsaka falskt positiva 
reaktioner 

7. Hos personer med nedsatt immunsystem och tillstånd som allvarlig infektion och immunhämmande 
läkemedelsbehandling kan antikroppsnivåerna hämmas så att de ligger under analysens 
detektionsgräns. Resultat som erhållits med sådana prover ska tolkas med försiktighet. 

 
9 Prestandaegenskaper 

9.1 Precisionsmått 

En panel med 6 prover användes för att fastställa reproducerbarheten och precisionen: lågt negativ, högt 
negativ, lågt positiv, mediumpositiv, negativ kvalitetskontroll och positiv kvalitetskontroll. 
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9.1.1 Repeterbarhet 

Precisionspanelen (N = 6) analyserades i 30 replikat på samma dag med en batch av Access HCV Ab 
V3. Det genomsnittliga kvotvärdet, standardavvikelsen (SD) och variationskoefficienten i procent (CV %) 
beräknades och presenteras i tabell 2. Alla CV-kvoter var lägre än 10 % 

 
Tabell 2: Repeterbarhet för Access HCV Ab V3 
 

Panelprov N 
Genomsnittlig 

kvot 
SD CV% 

Lågt negativ 30 0,08 0,0079 9,3 

Högt negativ 30 0,86 0,0378 4,4 

Lågt positiv 30 1,86 0,0816 4,4 

Mediumpositiv 30 4,63 0,1786 3,9 

 

9.1.2 Intermediär precision 

Precision för serier och dagar 
Precisionspanelen (N = 6) analyserades med en batch av Access HCV Ab V3, i duplikat med 2 serier per 
dag (förmiddag och eftermiddag) i 20 dagar. 
Det genomsnittliga kvotvärdet, standardavvikelsen (SD) och variationskoefficienten i procent (CV %) inom-
serie, mellan-serier och för den totala precisionen beräknades och presenteras i tabell 3. Alla CV-kvoter var 
lägre än 10 %. 
 
Tabell 3: Total precision för Access HCV Ab V3 
 

Panelprov N 
Genomsnittlig 

kvot 

Inom serie Mellan serier 
Mellan 
dagar 

Totalt 
precision 

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 

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

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

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

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

 
Precision mellan batcher och mellan instrument  
Precisionspanelen (N = 6) analyserades med 3 batcher av Access HCV Ab V3, på tre olika instrument, i 3 
replikat med 1 serie per dag i 5 dagar. 
Standardavvikelsen (SD) och variationskoefficienten i procent (CV %) mellan batcher och mellan instrument 
beräknades. Variationskoefficienterna mellan batcher och mellan instrument var lägre än 10 % för HCV-
positiva och högt negativa panelprover.  
Access HCV Ab V3-analysen uppvisar en total precision på ≤10 % med reaktiva och högt negativa 
panelprover. 
 

9.1.3 Precision mellan platser 
Precisionspanelen (N = 6) analyserades på 3 platser, i 3 replikat med 1 serie per dag i 5 dagar. 
Precisionen mellan dagar och den totala precisionen beräknades som standardavvikelse (SD) och 
variationskoefficient i procent (CV %). Variationskoefficienterna var lägre än 10 % för HCV-positiva och 
högt negativa panelprover. 

9.2 Diagnostisk prestanda 

9.2.1 Diagnostisk specificitet 

Specificitet för icke utvalda blodgivare 
Totalt 5 147 prover (2 549 serum (SSTII), 1 281 K2-EDTA-plasma och 1 317 litiumheparinplasma) från 
icke utvalda blodgivare, inklusive kända blodgivare och förstagångsgivare, analyserades med Access 
HCV Ab V3 på blodcentraler vid två geografiskt skilda platser. 5 140 prover var först negativa, och 7 
initialt reaktiva prover befanns vara upprepat reaktiva (kvot ≥1,0). Därför var specificiteten för Access 
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HCV Ab V3 99,86 % (5 140/5 147) vid initial analys samt efter omanalys med ett 95 % konfidensintervall 
på [99,72–99,95]. 
 
Tabell 4: Access HCV Ab V3-analysens specificitet för blodgivare 
 

Specificitet för blodgivare 
Totalt antal 

prover 
Icke-reaktiva Reaktiva 

Specificitet 
IR och UR (%) 

Serum 
(SSTII) 

2549 2545 4 99,84 

Plasma 
(K2-EDTA) 

1281 1278 3 99,77 

Plasma 
(litiumheparin) 

1317 1317 0 100,0 

TOTALT 5147 5140 7 
99,86 

95 CI (99,72-99,95) 

 
Specificitet för inlagda patienter 
Totalt 510 serumprover från inlagda patienter analyserades med Access HCV Ab V3 och med en CE-märkt 
anti-HCV-screeninganalys under en prospektiv studie som utfördes på ett universitetssjukhus.  
Med Access HCV Ab V3 var 508 prover negativa i den initiala analysen och två initialt reaktiva prover 
befanns vara upprepat reaktiva (kvot ≥1,0).  
Specificiteten för Access HCV Ab V3 var 99,61 % (508/510) vid initial analys och efter omanalys med ett 
95 % konfidensintervall på [98,59–99,95]. 

 

9.2.2 Diagnostisk känslighet 

Sensitivitet med positiva prover från HCV-infekterade patienter 
Totalt 503 prover från patienter med bekräftad HCV-infektion och seropositivitet analyserades vid 2 
platser (tabell 5). 
30 prospektiva färska serumprover, 448 retrospektiva genotypade prover från sjukhusprovtagning, 
inklusive 25 olika HCV-genotyper (tabell 6) och 25 färska (<24 timmar) prover från patienter som 
övervakades för HCV-infektion analyserades med Access HCV Ab V3. 
Sensitiviteten för Access HCV Ab V3 avseende dessa HCV-positiva prover var 100 % (503/503) med ett 
95 % konfidensintervall på [99,3–100] 

 

Sensitivitet med nytagna (<24 timmar) positiva prover från HCV-infekterade patienter (tabell 5). 
25 nytagna (<24 timmar) HCV-positiva prover från övervakade patienter analyserades med Access HCV 
Ab V3. Sensitiviteten var 100 % (25/25). 

 

Tabell 5: Access HCV Ab V3-analysens sensitivitet för HCV-infekterade patienter 

 

Provtyp Totalt antal prover Icke-reaktiva Reaktiva Sensitivitet (%) 

Färskt serum 30 0 30 100 

Genotypad plasma 448 0 448 100 

Färsk plasma för 
virusbelastning 

25 0 25 100 

TOTALT 503 0 503 
100 

95 CI (99,3-100,0) 
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Tabell 6: Access HCV Ab V3-analysens sensitivitet för genotypade HCV-positiva prover 

 

Genotyper 

1 2 3 4 5 6 

TOTALT 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 

 

Sensitivitet med HCV-serokonverteringspaneler 
Sensitiviteten för Access HCV Ab V3 fastställdes i jämförelse med en CE-märkt EIA-analys för HCV-
screening, med 359 prover från 46 kommersiellt tillgängliga serokonverteringspaneler. 
Detektionen av den första positiva påvisningspunkten i blod skedde i genomsnitt tidigare, med 26 % 
tidpunkter per panel (12/46), med Access HCV Ab V3 i jämförelse med den CE-märkta HCV-
screeninganalysen. 
Access HCV Ab V3 uppfyller branschens standard när det gäller sensitivitet som uppskattats med 46 
HCV-serokonverteringspaneler, motsvarande totalt 359 serokonverteringsprover. 

9.3 Analytisk specificitet 

9.3.1. Korsreaktivitetsstudie 

208 potentiellt korsreaktiva prover som representerar 28 olika sjukdomar/tillstånd testade positivt för 
följande markörer vid analys med Access HCV Ab V3. 
HTLV I/ II (6), HIV (22), hepatit B (5 HBs-antigen och 5 anti-HBs), hepatit A (5 HAV), syfilis (5), 
cytomegalovirus (5 CMV), Epstein-Barr IgG och IgM (10 EBV), herpes simplex IgG och IgM (10 HSV); 
toxoplasmos IgG och IgM (10), rubella IgG och IgM (10), mässling IgG och IgM (10), påssjuka IgG och 
IgM (10), varicella zoster (5 VZV), influensavaccin (5), malaria (5), hemodialys (5), transplanterade 
patienter (5), njursvikt (5), reumafaktor (5), HAMA (5), autoimmunt tillstånd (5 ANA och 5 lupus SLE), 
myelom IgG och IgM (10), Candida albicans (5), anti-E. coli Ab (4), graviditet (5 HCG), flerföderskor (5), 
cirros (16). 
Av de totalt 208 svåra proverna testade alla proverna negativt och gav en total specificitet på 100 % 
(208/208) med ett 95 % konfidensintervall på [98,2–100,0]. 

9.3.2. Interferensstudie 

Access HCV Ab V3 gav noggranna resultat när proverna analyserades med onormala koncentrationer av 
fem endogena blodkomponenter (upp till 0,2 g/l okonjugerat och upp till 0,3 g/l konjugerat bilirubin, 
lipemiska prover med upp till 33 g/l triglycerider och upp till 120 g/l totalt protein, hemolyserade prover 
med upp till 2 g/l hemoglobin) eller terapeutiska koncentrationer av nio exogena läkemedelskomponenter 
(kortisol, acetylsalicylsyra, ibuprofen, paracetamol, streptomycin, acebutolol, ofloxacin, azatioprin, 
spironolakton).  
Men prover som var negativa och positiva för HCV och innehöll en koncentration av humana 
immunglobuliner större eller lika med 24 g/l (≈ två gånger 13 g/l normal koncentration) gav en signifikant 
positiv effekt på HCV-kvoten. Det här leder till en risk för falskt positiva resultat med negativa prover, men 
utgör ingen risk vid detektion av HCV-infektion med Access HCV Ab V3. 
 

9.3.3. Hook-effekt 

En hook-effekt studerades genom analys av två prover med hög titer. Negativt humant serum användes 
som spädningsvätska (1:100 till 1:3 200) för all analys. Alla resultat visade en nedåtgående trend i 
kvotvärdena med ökad spädning och att interferens från hook-effekt med hög dos inte förekom med 
Access HCV Ab V3. 
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1 Avsedd användning 

Kitet med Access HCV Ab V3 Calibrators är avsett för kalibrering av Access immunanalyssystem när de 
används för kvalitativ detektion av antikroppar mot HCV i humant serum och human plasma. 

 

2 Sammanfattning och förklaring av testet 

Access HCV Ab V3 Calibrators används för att fastställa kalibrering (fastställa cutoffvärde) för Access 
HCV Ab V3-analysen. Genom att jämföra ljusintensiteten som genereras av ett prov med cutoffvärdet kan 
man fastställa förekomsten eller frånvaron av anti-HCV antikroppar i provet. 
 

3 Produktinformation 

3.1 Beskrivning 

 Access HCV Ab V3 Calibrators 
 

Identifiering på etikett Beskrivning 
Form/ 

beredning 
B33459 

C0 
Negative Calibrator 

Negativ kalibrator: 
Negativt (icke-reaktivt) humant serum för anti-HCV-
antikropp, med <0,1 % natriumazid. 

1 x 1 ml 
Bruksfärdiga 

C1 
Positive Calibrator 

Positiv kalibrator: 
Positivt (reaktivt) humant serum för anti-HCV-antikropp, 
inaktiverat, med <0,1 % natriumazid. 

1 x 1 ml 
Bruksfärdiga 

Calibration card Kalibreringskort: 1 

3.2 Förvaring och hantering 

 Förvaras upprätt i kylskåp vid 2 till 10 °C. 

 Blanda innehållet genom att försiktigt vända förpackningen före användning. Undvik bubbelbildning. 

 Stabilt till och med det utgångsdatum som finns angivet på etiketten vid förvaring i 2 till 10 °C. 

 Flaskan är stabil vid 2 till 10 °C i 120 dagar efter första användningen. 

 Kvalitetskontrollvärden utanför området är tecken på en möjlig produktförsämring. 
 

4 Varningar och försiktighetsåtgärder 

 För in vitro-diagnostik. Får endast användas av sjukvårdspersonal. 

 Den här produkten innehåller humana och animaliska komponenter. Hanteras varsamt. 

 Detta testkit bör bara hanteras av behörig personal som är utbildad i laboratorieprocedurer och 
bekant med eventuella risker. Bär lämpliga skyddskläder, handskar och ögon-/ansiktsskydd och 
hantera kitet korrekt enligt god laboratoriesed. 

 Material av humant ursprung som har använts i framställningen av reagenset har testats och funnits 
vara icke-reaktivt för hepatit B-ytantigen (HBsAg), antikroppar mot humant immunbristvirus (HIV-1 
och HIV-2) och antikroppar mot hepatit C-virus (HCV), förutom den positiva kalibratorn C1 som är 
positiv för anti-HCV-antikroppar. 

 Detta testkit innehåller blodkomponenter av humant ursprung. Ingen känd testmetod kan fullständigt 
garantera frånvaro av smittsamma ämnen. Därför ska alla produkter av humant ursprung, reagenser 
och humana patientprover hanteras som om de kan överföra infektionssjukdomar. Följ alla 
rekommenderade lokala, regionala och nationella försiktighetsåtgärder för blodburna patogener. 

 Biologiskt spill: Spill av material av humant ursprung ska betraktas som potentiellt smittsamt. 
Spill som inte innehåller syror ska dekontamineras genast med lämpligt kemiskt desinfektionsmedel som 
är effektivt mot de potentiella biologiska risker som proverna utgör. Det betyder att spillområdet, 
materialet och eventuella kontaminerade ytor eller utrustningsdelar torkas av med en blandning i 
förhållandet 1:10 bestående av blekmedel, 70–80 % etanol eller isopropanol, en jodofor (t.ex. 0,5 % 
Wescodyne™ Plus) som sedan torkas torra.  
Spill som innehåller syra ska torkas upp eller neutraliseras, området spolas med vatten och torkas 
torrt. Material som används för att torka upp spill bör kasseras som biologiskt riskavfall.  
Området ska sedan dekontamineras med ett kemiskt desinfektionsmedel. 
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 Kassera alla prover och material som används för att utföra testet, precis som om de innehöll ett 
smittsamt ämne. Laboratorieavfall samt kemiskt eller biologiskt riskavfall måste hanteras och 
kasseras i enlighet med alla lokala, regionala och nationella bestämmelser. 
Säkerhetsdatablad (SDS) finns på www.bio-rad.com. 

 

5 Procedur 

 Referera till lämpliga systemmanualer och/eller hjälpsystem för information om kalibreringsteori samt 
om hur man konfigurerar kalibratorer, lägger in begäran om kalibratortest och granskar 
kalibreringsdata.  

 Access HCV Ab V3 Calibrators levereras som negativ kalibrator C0 och positiv kalibrator C1. För 
Access HCV Ab V3 krävs en kalibreringskurva (bestämning av cutoff-värde) var 56:e dag för att 
erhålla en aktiv ”kalibrering” för endast en reagensbatch som kan identifieras med dess streckkod. 

 När de 56 dagarna har gått eller om en annan reagensbatch placeras i systemet blir kurvan ogiltig 
automatiskt. 

 Varje kalibrering kräver minst 20 µl av C0-kalibratorn (bestämning i duplikat) och 30 µl av C1-
kalibratorn (bestämning i tre replikat) utöver provbehållarens och systemets dödvolym 

 En droppe motsvarar ungefär 40 µl. 
 

6 Testbegränsningar 

Om det finns tecken på mikrobiell kontaminering eller kraftig grumlighet i en reagens ska flaskan 
kasseras. 
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1 Avsedd användning 

Access HCV Ab V3 QC är avsett för övervakning av Access HCV Ab V3-analysens systemprestanda. 
 

2 Sammanfattning och förklaring av testet 

Kvalitetskontrollmaterialen simulerar patientprovernas egenskaper och är mycket viktiga för 
övervakningen av Access HCV Ab V3-analysens systemprestanda. De är en integrerad del av god 
laboratoriesed

(13,14,16)
. Vid analys med Access-reagenser för anti-HCV-antikroppar ska 

kvalitetskontrollmaterial inkluderas för att validera analysernas integritet. De analyserade värdena ska 
ligga inom det acceptabla området om testsystemet fungerar som det ska. 

 

3 Produktinformation 

3.1 Beskrivning 

 Access HCV Ab V3 QC 
 

Identifiering på 
etikett 

Beskrivning 
Form/ 

beredning 
B33460 

QC1 
Negative QC 

Negativ kvalitetskontroll: 
Humant serum med <0,1 % natriumazid. Negativ (ej reaktiv) för 
anti-HCV-antikroppar. 

2 x 3,5 ml 
Bruksfärdiga 

QC2 
Positive QC 

Positiv kvalitetskontroll, Anti-HCV: 
Humant serum med <0,1 % natriumazid. Positiv (reaktiv) för anti-
HCV-antikroppar, inaktiverad. 

2 x 3,5 ml 
Bruksfärdiga 

QC card QC-kort: 1 

3.2 Förvaring och hantering 

 Förvaras upprätt i kylskåp vid 2 till 10 °C. 

 Blanda innehållet genom att försiktigt vända förpackningen före användning. Undvik bubbelbildning. 

 Kontrollen är stabil fram till det utgångsdatum som finns på flasketiketten vid förvaring i +2–10 °C. 

 Flaskan är stabil vid 2 till 10 °C i 120 dagar efter första användningen. 

 Kvalitetskontrollvärden utanför området är möjliga tecken på försämring. 

 Se kvalitetskontrollvärdeskortet för medelvärden och standardavvikelser (SD). 
 

4 Varningar och försiktighetsåtgärder 

 För in vitro-diagnostik. Får endast användas av sjukvårdspersonal. 

 Den här produkten innehåller humana och animaliska komponenter. Hanteras varsamt. 

 Detta testkit bör bara hanteras av behörig personal som är utbildad i laboratorieprocedurer och 
bekant med eventuella risker. Bär lämpliga skyddskläder, handskar och ögon-/ansiktsskydd och 
hantera kitet korrekt enligt god laboratoriesed. 

 Material av humant ursprung som har använts i framställningen av reagenset har testats och funnits 
vara icke-reaktivt för hepatit B-ytantigen (HBsAg), antikroppar mot humant immunbristvirus (HIV-1 
och HIV-2) och antikroppar mot hepatit C-virus (HCV), förutom den positiva kvalitetskontrollen QC2 
som är positiv för anti-HCV-antikroppar. 

 Detta testkit innehåller blodkomponenter av humant ursprung. Ingen känd testmetod kan fullständigt 
garantera frånvaro av smittsamma ämnen. Därför ska alla produkter av humant ursprung, reagenser 
och humana patientprover hanteras som om de kan överföra infektionssjukdomar. Följ alla 
rekommenderade lokala, regionala och nationella försiktighetsåtgärder för blodburna patogener. 

 Biologiskt spill: Spill av material av humant ursprung ska betraktas som potentiellt smittsamt. 
Spill som inte innehåller syror ska dekontamineras genast med lämpligt kemiskt desinfektionsmedel 
som är effektivt mot de potentiella biologiska risker som proverna utgör. Det betyder att spillområdet, 
materialet och eventuella kontaminerade ytor eller utrustningsdelar torkas av med en blandning i 
förhållandet 1:10 bestående av blekmedel, 70–80 % etanol eller isopropanol, en jodofor (t.ex. 0,5 % 
Wescodyne™ Plus) som sedan torkas torra.  
Spill som innehåller syra ska torkas upp eller neutraliseras, området spolas med vatten och torkas 
torrt. Material som används för att torka upp spill bör kasseras som biologiskt riskavfall.  
Området ska sedan dekontamineras med ett kemiskt desinfektionsmedel. 
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 Kassera alla prover och material som används för att utföra testet, precis som om de innehöll ett 
smittsamt ämne. Laboratorieavfall samt kemiskt eller biologiskt riskavfall måste hanteras och 
kasseras i enlighet med alla lokala, regionala och nationella bestämmelser. 
Säkerhetsdatablad (SDS) finns på www.bio-rad.com. 

 

5 Procedur 

 Access HCV Ab V3 QC ska hanteras på samma sätt som patientprover och analyseras i enlighet 
med anvisningarna som medföljer det instrument och/eller den metod som används.  

 För att analysera Access HCV Ab V3 QC krävs minst 10 µl prov för vardera av de 2 
kvalitetskontrollnivåerna (enkel bestämning) utöver provbehållarens och systemets dödvolym.  

 En droppe motsvarar ungefär 40 µl.  

 Eftersom prover kan analyseras när som helst i ett format med ”slumpmässig tillgång” snarare än i 
ett ”batch”-format ska kvalitetskontrollmaterial inkluderas i varje 24-timmarsperiod

(13,14)
. Det är upp till 

användaren att tillämpa en frekventare användning av kontroller eller att använda ytterligare 
kontroller baserat på god laboratoriesed eller laboratoriets ackrediteringskrav och tillämplig 
lagstiftning. 

 Se respektive systemmanual och/eller hjälpsystem för information om kvalitetskontrollteori samt om 
hur man konfigurerar kontroller, lägger in begäran om kvalitetskontrolltest och granskar 
kvalitetskontrolldata. 

 

6 Testbegränsningar 

1. Användningen av Access HCV Ab V3 QC har inte fastställts med andra analyser än Access HCV 
Ab V3-analysen. 

2. Kvalitetskontrollresultat som inte ligger inom de acceptabla områdena kan vara en indikation på 
ogiltiga testresultat. Undersök alla testresultat som har genererats sedan den senaste godkända 
kvalitetskontrolltestpunkten erhölls för den här analyten. 

3. Om det finns tecken på mikrobisk kontamination eller överdriven grumlighet i en reagens ska 
flaskan kasseras. 

 

7 Förväntade värden 

Förväntade genomsnitt (×) och SD-värden (σ) för Access HCV Ab V3 QC, tillhandahålls på det QC-
värdekort som ingår i kitet. Alla laboratorier bör fastställa sina egna acceptabla områden genom att välja 
vilka kvalitetskontrollregler som ska tillämpas på kontrollresultaten Enskilda kontrollresultat bör ligga inom 
det initiala acceptabla området. Varje laboratorium bör emellertid uppdatera sitt medelvärde och SD-
värde när tillräckligt med data har samlats in

(13,17)
. 

Eftersom den specifika reaktivitetsgraden varierar från en analystillverkare till en annan, från en procedur 
till en annan, från en batch till en annan eller från ett laboratorium till ett annat, måste varje laboratorium 
bestämma den specifika reaktivitetsgraden och fastställa sina egna acceptabla områden

(13,15,16)
. Det 

acceptabla området kan t.ex. definieras som medelvärdet av 20 datapunkter av 20 bestämningar ± 2 SD 
under en 30-dagars period

(17)
. 
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BIO-RAD GARANTERAR DESSA PRODUKTERS FUNKTION FÖR ANVÄNDNING ENLIGT 
BESKRIVNING OCH MÄRKNING SAMT BIFOGAD LITTERATUR. BIO-RAD AVSÄGER SIG ALLT 
ANSVAR I FALL AV FÖRSÄLJNING ELLER ANVÄNDNING PÅ ANNAT SÄTT. I INGA FALL KAN BIO-
RAD HÅLLAS ANSVARIGT FÖR SKADOR FÖREKOMMANDE UTANFÖR DENNA FORMELLA 
GARANTI. 
 
 
Access, UniCel och DxI är varumärken som tillhör Beckman Coulter, Inc.  
ProClin är ett varumärke som tillhör Rohm and Haas Company eller dess dotterbolag eller filialer. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bio-Rad 
 3, Boulevard Raymond Poincaré 
 92430 Marnes-la-Coquette, Frankrike    
 Tel.: +33 (0) 1 47 95 60 00 2016/06 
 Fax: +33 (0) 1 47 41 91 33 B57302A 
 www.bio-rad.com Version A 

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

	HCV Ab V3
	1 Avsedd användning
	2 Sammanfattning och förklaring av testet
	3 Principerna bakom proceduren
	4 Produktinformation
	4.1 Beskrivning
	4.2 Förvaring och hantering

	5 Varningar och försiktighetsåtgärder
	5.1 Hälso- och säkerhetsåtgärder
	5.2 Försiktighetsåtgärder relaterade till proceduren

	6 Prover
	7 Procedur
	7.1 Material som behövs
	7.2 Analysprocedur
	7.3 Kalibrering
	7.4 Kvalitetskontroll
	7.5 Beräkning/tolkning av resultat

	8 Testbegränsningar
	9 Prestandaegenskaper
	9.1 Precisionsmått
	9.2 Diagnostisk prestanda
	9.3 Analytisk specificitet


	HCV Ab V3 Calibrators
	1 Avsedd användning
	2 Sammanfattning och förklaring av testet
	3 Produktinformation
	3.1 Beskrivning
	3.2 Förvaring och hantering

	4 Varningar och försiktighetsåtgärder
	5 Procedur
	6 Testbegränsningar

	HCV Ab V3 QC
	1 Avsedd användning
	2 Sammanfattning och förklaring av testet
	3 Produktinformation
	3.1 Beskrivning
	3.2 Förvaring och hantering

	4 Varningar och försiktighetsåtgärder
	5 Procedur
	6 Testbegränsningar
	7 Förväntade värden




