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1 Plánované použitie 
Aplikácia Access HIV combo QC4 & QC5 je určená na sledovanie výkonu systému testu Access HIV 
combo. Access HIV combo QC4 je kontrola kvality pre anti-HIV-2 a Access HIV combo QC5 je kontrola 
kvality pre anti-HIV-1-O. 

 

2 Zhrnutie a vysvetlenie testu 
Materiály kontroly kvality simulujú charakteristiky vzoriek pacienta a sú základom pre monitorovanie 
výkonu systému analýzy Access HIV combo. Okrem toho sú integrálnou súčasťou správnej laboratórnej 
praxe(1-8). Keď vykonávate analýzu s reagenciami Access pre antigén HIV-1 a protilátky anti - HIV-1/HIV-
1-O/HIV-2, zahrňte do procesu materiály kontroly kvality, aby ste posúdili integritu analýz. 
Hodnotené hodnoty by mali spadať do prijateľného rozsahu, ak testovací systém funguje správne. 

 

3 Informácie o produkte 

3.1 Popis 
 Kontrola kvality Access HIV combo QC4 & QC5 
 

Identifikácia na 
označení Popis 

Prezentácia / 
príprava 
B22822 

QC4 
Anti-HIV-2 

Anti-HIV-2, pozitívne QC: 
Anti-HIV-2 králičie sérum v ľudskom negatívnom sére s 0,1 % 
azidom sodným a 0,25 % ProClin 300 

2 x 4,4 ml 
Pripravené na použitie 

QC5 
Anti-HIV-1-O 

Anti-HIV-1-O, pozitívne QC: 
Anti-HIV-1-O králičie sérum v ľudskom negatívnom sére s 0,1 
% azidu sodného a 0,25 % ProClin 300 

2 x 4,4 ml 
Pripravené na použitie 

QC card Karta kontroly kvality: 1 

3.2 Podmienky skladovania a manipulácie 
• Skladujte v priamej polohe a vychladené na teplotu 2 až 10 °C. 
• Pred použitím obsah premiešajte jemným prevrátením. Zabráňte tvorbe bubliniek. 
• QC je stabilný do termínu exspirácie uvedeného na štítku, ak je skladovaný pri +2-10 °C. 
• Fľaštička je stabilná pri teplote 2 až 10 °C po dobu 120 dní od prvého použitia. 
• Známkami možného znehodnotenia sú kontrolné hodnoty mimo rozsahu. 
• Pozrite si kartu s hodnotou kontroly kvality, kde nájdete hlavné hodnoty a štandardné odchýlky (SD). 

 

4 Varovania a preventívne opatrenia 
• Pre In Vitro diagnostické použitie. Len na profesionálne zdravotnícke používanie. 

4.1 Zdravotné a bezpečnostné opatrenia 
• S touto testovacou súpravou by mal pracovať len kvalifikovaný personál vyškolený v laboratórnych 

postupoch a oboznámený s potenciálnymi rizikami. Noste vhodný ochranný odev, rukavice, ochranu 
očí/tváre a so súpravou manipulujte v súlade s požadovanou správnou laboratórnou praxou. 

• Táto testovacia súprava obsahuje komponenty ľudskej krvi. Žiadna známa testovacia metóda 
nedokáže ponúknuť úplné uistenie o tom, že nie sú prítomné infekčné agensy. Kvôli tomu by ste so 
všetkými ľudskými derivátmi, činidlami a ľudskými vzorkami mali manipulovať tak, ako keby prenášali 
infekčné choroby, podľa odporúčaných univerzálnych preventívnych opatrení pre krvné patogény 
stanovené v OSHA, usmernení z aktuálnych CDC/NHI o biologickej bezpečnosti v mikrobiologických 
a biolekárskych laboratóriách a/alebo miestnych, regionálnych a národných nariadení. 

• Biologické rozliatia: rozliaty materiál z ľudského zdroja by sa mal považovať za potenciálne infekčný. 
Rozliaty materiál, ktorý neobsahuje kyselinu, by sa mal ihneď dekontaminovať, vrátane oblasti 
rozliatia, materiálov a všetkých kontaminovaných povrchov alebo zariadení s vhodným chemickým 
dezinfekčným činidlom, ktoré je účinné na potenciálne bioriziká spojené s príslušnými vzorkami 
(bežné riedenie 1:10 s bielidlom z domácnosti, 70-80 % etanolom alebo izopropanolom, jodoforom 
ako je 0,5 % Wescodyne™ Plus atď.) a do sucha zotrieť. 
Rozliaty materiál, ktorý obsahuje kyselinu, by sa mal vhodne absorbovať (zotrieť) alebo 
neutralizovať, oblasť by sa mala opláchnuť vodou a do sucha zotrieť; materiály použité na absorpciu 
rozliateho materiálu si môžu vyžadovať spôsob likvidácie nebezpečného odpadu. 
Následne by sa mala celá oblasť dekontaminovať niektorým chemickým dezinfekčným činidlom. 
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• Zlikvidujte všetky vzorky a materiály použité na vykonávanie testu, pretože môžu obsahovať infekčné 
látky. Laboratórny, chemický alebo biologicky nebezpečný odpad musí byť manipulovaný a 
zlikvidovaný v súlade so všetkými miestnymi, regionálnymi a národnými nariadeniami. 

• Odporúčania, týkajúce sa nebezpečenstva a opatrení vzťahujúcich sa na niektoré chemické 
komponenty v tejto testovacej súprave, nájdete na piktograme (piktogramoch) na nálepkách a v 
informáciách poskytnutých v časti 4.2 Karta bezpečnostných údajov (SDS) je dostupná na adrese 
www.bio-rad.com. 

4.2 Opatrenia vzťahujúce sa na postup 
Varovanie: 
 

 
 

H317: Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu. 
P280: Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre. 
P333+P313: Ak sa prejaví podráždenie pokožky alebo sa vytvoria vyrážky: vyhľadajte lekársku 
pomoc/starostlivosť. 
P302+P352: Pri kontakte s pokožkou: Umyte veľkým množstvom vody a mydla. 
P501: Zneškodnenie obsahu/obalu v súlade s miestnymi/oblastnými/národnými/medzinárodnými 
nariadeniami. 

• Tento produkt obsahuje ľudské alebo zvieracie komponenty. Manipulujte s ním opatrne. 
 

5 Postup 
S testom Access HIV combo QC4 & QC5 zaobchádzajte rovnakým spôsobom ako so vzorkami pacientov 
a používajte ich v súlade s pokynmi obsiahnutými v súprave dodávanej k používaniu prístroja. 
Pre každý test Access HIV combo QC4 & QC5 je potrebných 110 µL vzorky pre každú z 2 úrovní, ako aj 
vzorka a mŕtvy objem (jednoduché stanovenie). Jedna kvapka sa rovná približne 40 µL. 
Pretože vzorky sa dajú spracovať kedykoľvek vo formáte „náhodného prístupu“ skôr ako vo formáte 
„dávky“, materiály kontroly kvality by mali byť zahrnuté v každom 24-hodinovom období(1). Častejšie 
využívanie kontrol alebo využívanie dodatočných kontrol ponechávame na uvážení používateľa a jeho 
správnej laboratórnej praxe alebo akreditačných laboratórnych požiadavkách a príslušných zákonoch. 
Informácie o teórii kontroly kvality, konfigurácii kontrol, požadovanom zázname pre test kontroly kvality 
vzorky a posudzovaní údajov o kontrole kvality si pozrite v príslušných systémových príručkách a/alebo 
Pomocníkovi systému. 
 

6 Obmedzenia testu 
1.  Použitie testu Access HIV combo QC4 & QC5 bolo stanovené na použitie výhradne s testom 

Access HIV combo. 
2.  Výsledky kontroly kvality, ktoré nespadajú do prijateľných rozsahov, môžu indikovať neplatné 

výsledky testov. Preskúmajte všetky výsledky testov, ktoré boli získané od posledného bodu 
testovania prijateľnej kontroly kvality pre túto analýzu. 

3.  Ak existuje dôkaz mikrobiálnej kontaminácie alebo nadmerného zakalenia v reagencii, fľaštičku 
zlikvidujte. 

 

7  Očakávané hodnoty 
Očakávané stredné hodnoty (x) a hodnoty SD (σ) pre Access HIV combo QC4 & QC5 sa uvádzajú na 
karte s hodnotami pre QC, ktorá je súčasťou súpravy. Každé laboratórium by si malo stanoviť vlastné 
kritériá prijateľnosti výberom pravidiel riadenia kvality, ktoré sa použijú na výsledky kontroly. Jednotlivé 
výsledky kontroly by mali spadať do prvotného rozsahu prijateľnosti. Každé laboratórium by však malo 
aktualizovať priemer a SD, keď sa zhromaždí dostatočné množstvo údajov(1,6). 
Vzhľadom k tomu, že špecifické úrovne reaktivity sa môžu líšiť podľa výrobcu testu, postupu, čísla šarže 
a laboratória, každé laboratórium by malo určiť konkrétnu úroveň reaktivity a stanoviť svoj vlastný rozsah 
prijateľných hodnôt(1,8). Prijateľný rozsah môže zahŕňať všetky hodnoty v ± 2 SD z hlavných 20 údajových 
bodov z 20 určovaní počas doby 30 dní(6). 
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SPOLOČNOSŤ BIO-RAD DÁVA ZÁRUKU, ŽE TIETO VÝROBKY FUNGUJÚ TAK, AKO JE TO 
POPÍSANÉ NA ŠTÍTKOCH A V SPRIEVODNEJ LITERATÚRE. SPOLOČNOSŤ BIO-RAD NENESIE 
ZODPOVEDNOSŤ ZA AKÉKOĽVEK ODVODENÉ ZÁRUKY PREDAJNOSTI ALEBO VHODNOSTI NA 
AKÝKOĽVEK INÝ ÚČEL. SPOLOČNOSŤ BIO-RAD NENESIE V ŽIADNOM PRÍPADE ZODPOVEDNOSŤ 
ZA ŽIADNE NÁSLEDNÉ ŠKODY, KTORÉ MAJÚ PÔVOD VO VYŠŠIE UVEDENEJ VÝSLOVNEJ 
ZÁRUKE. 
 
 
 
Access, UniCel a DxI sú ochranné známky spoločnosti Beckman Coulter, Inc. 
ProClin je ochranná známka spoločnosti Rohm and Haas alebo jej dcérskych spoločností alebo 
pobočiek. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bio-Rad 
 3, Boulevard Raymond Poincaré 
 92430 Marnes-la-Coquette, France    
 Tel.: +33 (0) 1 47 95 60 00 2015/01 
 Fax: +33 (0) 1 47 41 91 33 B71122A 
 www.bio-rad.com Verzia A 

B71122A Access HIV combo QC4 & QC5 
6/6 

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

	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1  Plánované použitie
	2  Zhrnutie a vysvetlenie testu
	3  Informácie o produkte
	3.1  Popis
	3.2  Podmienky skladovania a manipulácie

	4  Varovania a preventívne opatrenia
	4.1  Zdravotné a bezpečnostné opatrenia
	4.2  Opatrenia vzťahujúce sa na postup

	5  Postup
	6  Obmedzenia testu
	7  Očakávané hodnoty

