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1 Przeznaczenie 
Zestaw kontroli jakości Access HIV combo QC4 & QC5 jest przeznaczony do monitorowania pracy 
aparatu w trakcie testu Access HIV combo. Access HIV combo QC4 służy do kontroli jakości anty-HIV-2, 
natomiast Access HIV combo QC5 do kontroli jakości anty-HIV-1-O.  

 

2 Podsumowanie i objaśnienie testu 
Materiały kontroli jakości są podobne pod względem właściwości do próbek pacjenta i są niezbędne do 
monitorowania charakterystyki działania systemu Access HIV combo. Ponadto stanowią integralną część 
zasad Dobrej Praktyki Laboratoryjnej(1-8). W czasie wykonywania oznaczeń z odczynnikami testu Access 
w kierunku antygenu HIV-1 i przeciwciał anty-HIV-1/HIV-1-O/HIV-2 należy dodać materiały kontroli 
jakości, aby potwierdzić integralność testu. 

 Uzyskane wartości powinny się mieścić w akceptowalnym zakresie, o ile system testowy pracuje prawidłowo. 
 
3 Informacja o produkcie 
3.1 Opis 
 Access HIV combo QC4 & QC5 
 

Oznaczenia na 
etykiecie Opis 

Liczba / 
Przygotowanie 

B22822 

QC4 
Anti-HIV-2 

Anty-HIV-2, dodatnie QC: 
Surowica krwi króliczej anty-HIV-2 w ujemnej surowicy ludzkiej 
z 0,1% azydku sodu i 0,25% ProClin 300. 

2 x 4.4 ml 
Gotowe do użycia 

QC5 
Anti-HIV-1-O 

Anty-HIV-1-O, dodatnie QC: 
Surowica krwi króliczej anty-HIV-1-O w ujemnej surowicy ludzkiej 
z 0,1% azydku sodu i 0,25% ProClin 300 

2 x 4.4 ml 
Gotowe do użycia 

QC card Karta kontroli jakości: 1 

3.2 Przechowywanie i postępowanie z produktem 
• Przechowywać pionowo w temperaturze od 2 do 10 °C. 
• Przed użyciem delikatnie wymieszać zawartość. Unikać wprowadzania pęcherzyków powietrza. 
• Odczynniki przechowywane w temperaturze od 2 do 10 °C są stabilne do daty ważności 

przedstawionej na etykiecie. 
• Fiolka jest stabilna w temperaturze od 2 do 10 °C przez 120 dni od pierwszego użycia. 
• Uzyskanie dla kontroli wartości poza zakresem pomiaru może świadczyć o nieprzydatności 

odczynników do użycia. 
• Zapoznać się z kartą wartości kontroli jakości, na której przedstawiono wartości średnie i odchylenia 

standardowe (SD). 
 

4 Ostrzeżenia i środki ostrożności 
• Do diagnostyki in vitro. Produkt przeznaczony wyłącznie do stosowania przez personel medyczny. 

4.1 Instrukcje BHP 
• Ten zestaw jest przeznaczony wyłącznie do stosowania przez wykwalifikowany personel 

przeszkolony w zakresie procedur laboratoryjnych i zaznajomiony z wynikającymi z nich 
potencjalnymi zagrożeniami. Należy stosować odzież ochronną, rękawiczki, ochronę oczu i twarzy 
oraz posługiwać się zestawem zgodnie z zasadami dobrej praktyki laboratoryjnej. 

• Opisywany zestaw testowy zawiera składniki krwi ludzkiej. Żadna znana metoda przeprowadzania 
testu nie gwarantuje braku obecności czynników zakaźnych. Z tego powodu z materiałem 
pochodzenia ludzkiego, odczynnikami i próbkami pobranymi od pacjentów należy postępować jak 
z materiałem potencjalnie zakaźnym, stosując uniwersalne środki ostrożności związane 
z patogenami krwiopochodnymi zdefiniowane przez OSHA, odpowiednie wytyczne CDC/NHI 
Biosafety in Microbiological and Biomedical Laboratories (Bezpieczeństwo biologiczne 
w pracowniach mikrobiologicznych i biomedycznych) oraz przepisy lokalne/regionalne/krajowe. 

• Skażenie biologiczne: rozlany materiał pochodzenia ludzkiego należy traktować jako materiał 
potencjalnie zakaźny. 
Rozlany materiał niezawierający kwasu należy niezwłocznie usunąć i odkazić skażony obszar, 
materiały oraz wszelkie skażone powierzchnie lub wyposażenie za pomocą odpowiedniego 
chemicznego środka dezynfekującego skutecznie eliminującego potencjalne zagrożenie biologiczne 
związane z daną próbką (zwykle w tym celu należy użyć roztworu 1:10 wybielacza, 70-80% roztworu 
etanolu lub izopropanolu, jodoforu np. 0,5% Wescodyne™ Plus itd.) i wytrzeć do sucha. 
Rozlany materiał zawierający kwas należy usunąć (zetrzeć) w odpowiedni sposób lub 
zneutralizować, a skażony obszar przemyć wodą i wytrzeć do sucha. Materiał użyty do zebrania 
rozlanego materiału należy zutylizować jako odpad potencjalnie niebezpieczny. 
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Następnie należy odkazić skażony obszar za pomocą chemicznego środka dezynfekującego. 
• Wszystkie próbki i materiał użyty do przeprowadzenia testu utylizować jak materiał potencjalnie 

zakaźny. Wszelkie odpady laboratoryjne, chemiczne i odpady stwarzające zagrożenie biologiczne 
należy przenosić i utylizować zgodnie z wszystkimi przepisami lokalnymi, regionalnymi i krajowymi. 

• Zalecenia dotyczące zagrożeń i środków ostrożności związanych z substancjami chemicznymi 
znajdującymi się w tym zestawie testowym można znaleźć na piktogramach zamieszczonych na 
etykietach oraz w informacjach zamieszczonych w części  4.2 Karta charakterystyki substancji (SDS) 
jest dostępna na stronie www.bio-rad.com. 

4.2 Środki ostrożności związane z procedurą 
Ostrzeżenie: 
 

 
 
H317: Może powodować reakcję alergiczną skóry. 
P280: Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy.. 
P333+P313: W przypadku wystąpienia podrażnienia skóry lub wysypki: Zasięgnąć porady/zgłosić się 
pod opiekę lekarza. 
P302+P352: W przypadku kontaktu ze skórą: Umyć dużą ilością wody z mydłem. 
P501: Zawartość / pojemnik usuwać zgodnie z przepisami miejscowymi / regionalnymi / narodowymi / 
międzynarodowymi. 

•  Niniejszy produkt zawiera składniki pochodzenia ludzkiego lub zwierzęcego. Należy obchodzić się 
z nim ostrożnie. 

 

5 Procedura 
Kontrole Access HIV combo QC4 & QC5 należy traktować tak samo, jak próbki pacjenta i wykonywać 
oznaczenie zgodnie z instrukcją dołączoną do aparatu / lub stosowaną metodą. 
Do testu Access HIV combo QC4 & QC5 potrzeba 110 μl próbki dla każdego z 2 poziomów po uwzględnieniu 
objętości próbki i martwiej objętości systemu (pojedyncze oznaczenie). Jedna kropla odpowiada około 40 μl. 
Ponieważ próbki mogą być badane w dowolnym czasie w formacie "przypadkowym", a nie "seryjnym", 
materiały kontroli jakości powinny być analizowane raz na dobę(1). Częstsze stosowanie kontroli lub 
zastosowanie dodatkowych materiałów kontrolnych zależy od użytkownika w oparciu o zasady dobrej 
praktyki laboratoryjnej lub wymagania akredytacyjne dla laboratorium i obowiązujące prawa. 
Należy zapoznać się z instrukcją obsługi używanego systemu i/lub systemem Help w celu uzyskania 
informacji na temat teorii kontroli jakości, konfiguracji materiałów kontroli jakości, wprowadzania testu 
kontroli jakości i przeglądu danych kontroli jakości. 

 
 

6 Ograniczenia testu 
1. Stosowania zestawu Access HIV combo QC4 & QC5 nie badano dla testów innych niż Access HIV 

combo. 
2. Wyniki kontroli jakości, które nie mieszczą się w akceptowanym zakresie wartości, mogą 

wskazywać uzyskanie nieprawidłowych wyników testu. W takim przypadku należy sprawdzić 
wszystkie wyniki uzyskane od czasu ostatniej akceptowanej wartości kontroli jakości dla danego 
parametru. 

3. Jeżeli stwierdza się obecność skażenia mikrobiologicznego lub nadmierne zmętnienie odczynnika, 
fiolkę należy wyrzucić. 

 

7 Wartości oczekiwane 
Oczekiwane wartości średnie (×) i SD (σ) dla roztworów Access HIV combo QC4 & QC5 są podane na 
karcie wartości QC zawartej w zestawie. Każde laboratorium powinno określić własne kryteria 
akceptowalności, wybierając zasady kontroli jakości, które mają być zastosowane do wyników kontroli. 
Poszczególne wyniki dla kontroli powinny się mieścić w pierwotnym zakresie wartości akceptowanych, niemniej 
jednak każde laboratorium powinno aktualizować wartości średnie i SD po zebraniu wystarczających 
danych(1,6). 
W związku z tym, że specyficzne poziomy reaktywności mogą różnić się w zależności od producenta 
testu, procedury, numeru partii i laboratorium, każde laboratorium powinno określić specyficzny poziom 
reaktywności i wyznaczyć własny zakres dopuszczalnych wartości(1,8). Zakres wartości akceptowanych 
powinien zawierać wszystkie wartości w zakresie ± 2 SD średniej uzyskanej dla 20 zliczeń z 20 oznaczeń 
na przestrzeni 30 dni(6).  
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BIO-RAD GWARANTUJE, IŻ DOSTARCZONE ODCZYNNIKI DZIAŁAJĄ ZGODNIE Z OZNAKOWANIEM 
I DOSTARCZONĄ LITERATURĄ. BIO-RAD WYKLUCZA WSZELKIE DOMNIEMANE GWARANCJE 
POKUPNOŚCI LUB PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU. W ŻADNYM PRZYPADKU BIO-RAD 
NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA SZKODY WTÓRNE WYNIKAJĄCE Z WYŻEJ 
PRZEDSTAWIONEJ DOROZUMIANEJ GWARANCJI. 
 
 
 
Access, UniCel oraz DxI są znakami handlowymi firmy Beckman Coulter, Inc. 
ProClin jest znakiem towarowym Rohm and Haas Company lub jej filii zależnych albo oddziałów. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bio-Rad 
 3, Boulevard Raymond Poincaré 
 92430 Marnes-la-Coquette, France    
 Tel.: +33 (0) 1 47 95 60 00 2015/01 
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