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1 Tiltenkt bruk 

Access HIV combo QC4 & QC5 er tiltenkt å overvåke systemytelsen for Access HIV combo-analysen. 
Access HIV combo QC4 er en anti-HIV-2 kvalitetskontroll og Access HIV combo QC5 er en anti-HIV-1-O 
kvalitetskontroll. 

 
2 Sammendrag og forklaring av testen 

Kvalitetskontrollmateriale simulerer egenskapene til pasientprøver og er svært viktig for å overvåke 
systemytelsen til Access HIV combo-analysen. I tillegg er det en integrert del av god laboratoriepraksis(1-

8). Når analyser analyseres med Access-reagenser med tanke på HIV-1-antigen og antistoffer mot HIV-
1/HIV-1-O/HIV-2, må kvalitetskontrollmateriale brukes for å validere analysenes integritet. Hvis 
analysesystemet fungerer som det skal, skal de analyserte verdiene være innenfor det akseptable 
området. 

 
3 Produkt-informasjon 

3.1 Beskrivelse 
 Access HIV combo QC4 & QC5 
 

Identifikasjon på 
etikett Beskrivelse 

Presentasjon / 
Klargjøring 

B22822 

QC4 
Anti-HIV-2 

Anti-HIV-2, positiv QC: 
Anti-HIV-2 kaninserum i humant negativt serum med 0,1 % 
natriumazid og 0,25 % ProClin 300 

2 x 4,4 ml 
Klar til bruk 

QC5 
Anti-HIV-1-O 

Anti-HIV-1-O, positiv QC: 
Anti-HIV-1-O kaninserum i humant negativt serum med 0,1 % 
natriumazid og 0,25 % ProClin 300 

2 x 4,4 ml 
Klar til bruk 

QC card QC-kort: 1 

3.2 Betingelser for oppbevaring og håndtering 
• Oppbevares stående og kjølig ved 2–10 °C.  
• Bland innholdet ved å vende hetteglasset forsiktig opp ned før bruk. Unngå at det danner seg bobler.  
• Stabilt frem til utløpsdatoen angitt på etiketten ved oppbevaring ved 2–10 °C. 
• Hetteglasset er stabilt ved 2–10 °C i 120 dager etter første gangs bruk. 
• Tegn på mulig forringelse er kontrollverdier utenfor gyldig område. 
• Se kortet med kvalitetskontrollverdier for informasjon om gjennomsnittsverdier og standardavvik 

(SD). 
 

4 Advarsler og forsiktighets-regler 
• Kun til in vitro-diagnostikk. Kun til bruk for helsepersonell. 

4.1 Helse og sikkerhetsforanstaltninger 
• Dette testkittet må kun bli brukt av kvalifisert personell opplært i laboratorieprosedyrer og kjent med 

de potensielle farene. Bruk egnede beskyttelsesklær, hansker og øye/ansiktsmaske og håndter 
egnet i overensstemmelse med god laboratoriepraksis 

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

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

• Kast alle prøver og materialer som er brukt til å utføre testen som om de inneholder et smittsomt 
middel. Laboratorieavfall, kjemisk eller biologisk farlig avfall må håndteres og avhendes i 
overensstemmelse med alle lokale, regionale og nasjonale retningslinjer. 

• For fare- og forholdsregelsanbefalinger relatert til alle kjemiske komponenter i dette testkittet, se 
piktogram(mer) angitt på etikettene og informasjon tilføyd i avsnitt 4.2. 
Sikkerhetsdatabladet (SDS) er tilgjengelig på www.bio-rad.com. 

4.2 Forholdsregler som gjelder prosedyren 
Forsiktig: 
 

 
 

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

 
5 Prosedyre 

Access HIV combo QC4 & QC5 skal behandles på samme måte som pasientprøver og kjøres i henhold 
til instruksjonene som følger med instrumentet og/eller metoden som brukes. 
Access HIV combo QC4 & QC5 krever 110 μl prøve for hvert av de 2 nivåene i tillegg til prøvebeholderen 
og systemets dødvolum (én bestemmelse). En dråpe tilsvarer cirka 40 μl. 
Siden prøver kan analyseres når som helst i et format av typen “vilkårlig” istedenfor i et format av typen 
“batch”, må kvalitetskontrollmateriale inkluderes i hver 24-timersperiode(1). Det er opp til brukeren å 
bestemme om kontroller skal brukes hyppigere eller om det skal brukes tilleggskontroller. Dette skal 
baseres på god laboratoriepraksis eller laboratoriegodkjenningskrav og gjeldende lover og forskrifter. Det 
henvises til de aktuelle systemhåndbøkene og/eller Help-systemet for informasjon om kalibreringsteori, 
konfigurasjon av kalibratorer, oppføring av kalibratortestforespørsel og gjennomgang av kalibreringsdata. 
 

6 Testbegrensning 
1. Bruk av Access HIV combo QC4 & QC5 har ikke blitt etablert med andre analyser enn Access HIV 

combo-analysen. 
2. Kvalitetskontrollresultater som ikke faller innenfor de akseptable områdene, kan være en indikasjon 

på ugyldige analyseresultater. Undersøk alle analyseresultater som er generert siden det siste 
akseptable kvalitetskontrollresultatet for den aktuelle analytten. 

3. Ved tegn på mikrobiell kontaminering eller eksessiv turbiditet i reagenset må hetteglasset 
kasseres. 

 
7 Forventede verdier 

De forventede gjennomsnittsverdiene (×) og SDer (σ) for Access HIV combo QC4 og QC5 er oppgitt på 
QC-verdikortet som finnes i settet. Hvert laboratorium må etablere egne godkjente kriterier ved å velge 
QC-reglene som skal brukes for kontrollresultatene. Alle kontrollresultater må falle innenfor det 
opprinnelige godkjenningsområdet. Hvert enkelt laboratorium må imidlertid oppdatere gjennomsnittet og 
SD når tilstrekkelige data har blitt samlet(1,6). 
Siden de spesifikke reaktivitetsnivåene kan variere mellom analyser fra ulike produsenter, forskjellige 
prosedyrer, forskjellige lotnumre og forskjellige laboratorier, skal hvert laboratorium bestemme det 
spesifikke reaktivitetesnivået og etablere sitt eget område med akseptable verdier(1,8). Det akseptable 
området kan inkludere alle verdier innenfor ± 2 SD av gjennomsnittet av 20 datapunkter fra 
20 bestemmelser over en periode på 30 dager(6). 
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BIO-RAD GARANTERER PRODUKTYTELSE SOM BESKREVET I DEN MEDFØLGENDE MERKINGEN 
OG DOKUMENTASJONEN. BIO-RAD FRASIER SEG ENHVER UNDERFORSTÅTT GARANTI FOR 
SALGBARHET ELLER EGNETHET TIL ANDRE FORMÅL. BIO-RAD SKAL IKKE UNDER NOEN 
OMSTENDIGHETER VÆRE ANSVARLIG FOR EVENTUELLE FØLGESKADER SOM KAN OPPSTÅ UT 
FRA DEN FØR NEVNTE UTTRYKKELIGE GARANTIEN. 
 
 
Access, UniCel, og DxI er varemerker for Beckman Coulter, Inc. 
ProClin er et varemerke for Rohm and Haas Company eller dets filialer eller datterselskaper. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bio-Rad 
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