
HIV combo
REF A59428

Použití Analýza Access HIV combo  slouží chemiluminiscenční imunoanalýza s paramagnetickými částicemi 
pro kvalitativní detekci antigenu HIV-1 p24 a protilátek proti HIV-1 (skupiny M a O) a HIV-2 v lidském 
séru a plazmě (Li heparin) s použitím systémů imunoanalýzy Access. Analýza Access HIV combo je 
určena k použití při diagnostice infekce HIV-1 a HIV-2 a jako screeningový test pro dárce krve a plazmy. 
Tato analýza není určena k testování nebo screeningu směsi vzorků. Výsledek analýzy Access HIV 
combo nerozlišuje mezi detekcí antigenu HIV-1 p24 a protilátek proti HIV-1, HIV-1-O nebo HIV-2.

Pouze pro diagnostiku in vitro
 

Všechny vyráběné a komercionalizované reagencie jsou kontrolovány kompletním systémem kontroly 
kvality začínajícím od přijetí surovin až po  komercionalizaci produktu. 
Každá šarže je podrobena kontrole kvality a je uvolněna na trh pouze tehdy, jestliže odpovídá 
stanoveným kritériím. 
Dokumentace vztahující se k výrobě a kontrole každé jednotlivé šarže  je uchovávána naší společností.

Souhrn a 
vysvětlení

Získaný syndrom imunodeficience (AIDS) je virem indukovaná infekční nemoc, projevující se hlubokým 
nedostatkem buněčné imunity. Z lymfocytů pacientů postižených AIDS nebo pacientů s prodromy AIDS 
byly izolovány dva typy viru příbuzné ke skupině lentivirů(1,2,3). 

První typ, nazvaný HIV-1 (Human Immunodeficiency Virus), byl nejdříve izolován ve Francii a následně 
i v USA.  Druhý virus, nazývaný HIV-2, byl identifikován  u dvou pacientů afrického původu a byl určen 
jako zdroj nového ohniska  AIDS v západní Africe(3,4,5,6).

Poznatky  o genetické variabilitě kmenů HIV byla získány sekvenováním  GAG, POL a ENV genů 
representativních kmenů každého subtypu(7). 

Fylogenetická analýza umožnila rozlišování mezi různými skupinami HIV-1: skupina M (majoritní), 
skupina N (nemajoritní, neokrajová), skupina O (okrajová) a skupina P (8,9,10,11,12,13).

Skupina M HIV-1 obsahuje 9 subtypů (A, B, C, D, F, G, H, J a K)(11) a cirkulující rekombinantní formy 
(CRF)(11,14). Geografické rozmístění různých subtypů je nyní daleko lépe definováno(15,16). Některé 
varianty HIV-1 mají pouze 70% homologii s GAG a POL geny u většiny izolátů a pouze 50% s ENV 
genem. Tyto odlišnosti mohou způsobit chybnou diagnosu onemocnění u některých pacientů(17). Různé 
HIV-2 kmeny vykazují společné antigenní rysy s virem opičí imunodeficience SIV s jakýmkoliv 
zvažovaným virovým proteinem (obalové a core proteiny; heterologie: 30%). S obalovými proteiny 
HIV-1 vykazují homologii nižší než 40%(3,18,19,20). HIV-2 je však méně patogenní než HIV-1, vykazuje 
menší progresi choroby, nižší titry virů a nižší míry vertikální a horizontální transmise(21,22,23,24).

Antigeny HIV a protilátky proti HIV se objevují a jsou detekovatelné v různých stádiích sérokonverze a 
infekce(25,26,27). 
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Prevence nemoci je částečně založena na povinném vyšetření dárcovské krve (detekce protilátek HIV-1 a 
HIV-2) za účelem vyloučení krevních vaků od infikovaných pacientů. Rozličné epidemiologické 
průzkumy nebo sérologické studie prokázaly, že některé subjekty kontaminované HIV-2, pacienti s 
AIDS nebo asymptomatičtí nosiči nebyli shledáni pozitivní diagnostickými soupravami na HIV-1. 
Aktuální diagnóza infekce HIV vyžaduje detekci protilátek anti-HIV v séru s použitím metody 
ELISA(28,29,30). Existuje však průměrně 3 týdenní období mezi expozicí a objevením prvních protilátek. 
V průběhu tohoto období lze u většiny lidí infikovaných virem HIV-1 bez ohledu na jejich geografický 
původ detekovat antigen p24(31,32). Analýza Access HIV combo umožňuje současnou detekci protilátek 
proti HIV-1 i HIV-2. Tato analýza také používá anti-HIV p24 v činidlech pro detekci antigenu HIV p24 
před sérokonverzí a tím snižuje okno sérokonverze a zlepšuje časnou detekci infekce HIV(33,34,35,36).

Principy testu Analýza Access HIV combo je sekvenční imunoenzymatická analýza používající dvoukrokovou 
„sendvičovou“ metodu.

V prvním kroku testu se smísí vzorek, pokrytý paramagnetickými částicemi, biotinylované monoklonální 
protilátky proti p24, promývací pufr a ředidlo pro analýzu. Paramagnetické částice jsou pokryté 
rekombinantním proteinem HIV-1, polypeptidy HIV-1-O / HIV-2 a monoklonálními protilátkami proti 
antigenu HIV-1.

Po inkubaci v reakční nádobě jsou materiály navázané na pevnou fázi drženy v magnetickém poli, 
zatímco nenavázané materiály jsou vymyty. 

V druhém kroku jsou přidány 3 polypeptidy a streptavidin značený alkalickou fosfatázou. Po inkubaci se 
nevázaná činidla odstraní separací v magnetickém poli a promýváním.

Po přidání chemiluminiscenčního substrátu Lumi-Phos* 530 je světlo generované enzymovou reakcí 
měřeno luminometrem. Produkce fotonů je úměrná množství enzymového konjugátu přítomného na 
konci reakce. Signál jednoho vzorku umožňuje dojít k závěru o přítomnosti či absenci protilátek na 
HIV-1 anebo HIV-2 a/nebo antigenu p24 porovnáním s mezní hodnotou definovanou při kalibraci 
analýzy na přístroji. Jestliže je produkce fotonů stejná nebo vyšší než  hodnota cut-off, je vzorek 
považován za pozitivní (reaktivní) v testu Access HIV combo.

Informace o 
produktu

Sady činidel Access HIV combo
Kat. č. A59428: 100 stanovení, 2 sady, 50 testů/balení
• Dodáváno hotové k použití.
• Uchovávejte při 2 - 10 °C ve vertikální poloze.
• Reagenční zásobníky musí být před vložením do přístroje nebo uchováváním v přístroji 2 hodiny 

chlazeny při 2 - 10 °C.
• Stabilní do data exspirace uvedeného na štítku při uchovávání při teplotě 2 - 10 °C (neotevřená sada 

reagencií).
• Stabilní při teplotě 2 až 10 °C po dobu 56 dní po počátečním použití.
• Známkou možné závadnosti jsou rozbitá vrstva elastomeru na obalu nebo kontrolní hodnoty mimo 

rozsah
• Pokud je obal činidel poškozený (tzn. rozbitý elastomer), balení zlikvidujte. 
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R1a: Paramagnetické částice pokryté rekombinantním proteinem HIV-1 (gp 160), 
polypeptidy HIV-1-O (gp 41) a HIV-2 (gp 36) a monoklonálními protilátkami 
proti antigenu p24, suspendované v pufrovaném solném roztoku TRIS, s 0,1% 
azidem sodným a ProClin**300 (0,25%).

R1b: Aditiva konjugátu: TRIS pufrovaný solný roztok s 0,1% azidem sodným a 
ProClin**300 (0,25%).

R1c: Aditiva částic: TRIS pufrovaný solný roztok s biotinylovanými 
monoklonálními protilátkami proti p24 HIV-1 s 0,1% azidem sodným a 
ProClin**300 (0,25%).

R1d: Konjugáty: 3 polypeptidy HIV-1, HIV-1-O, HIV-2 a streptavidin konjugovaný 
s alkalickou fosfatázou, s 0,1% azidem sodným a ProClin**300 (0,25%).

Upozornění a 
bezpečnostní 

opatření

• Pouze pro diagnostiku in vitro.
• Pacientské vzorky a krevní deriváty mohou být  rutinně vyšetřovány  s minimálním rizikem  dle 

popsaného postupu. Přesto zacházejte s těmito produkty jako s potenciálně infekčními podle 
univerzálních zásad správné laboratorní praxe, bez ohledu na jejich původ, zacházení s nimi, nebo 
dřívějšího osvědčení. Používejte vhodný dezinfekční prostředek pro dekontaminaci. Uchovávejte a 
likvidujte tyto materiály a jejich nádoby v souladu s místními předpisy a směrnicemi(37).

• Azid sodný může vytvářet s olovem nebo mědí obsaženou ve vodovodním potrubí vysoce výbušné 
kovové azidy. Aby jste se vyvarovali tvorbě azidových nánosů při likvidaci kapalin splachujte je 
velkým množstvím vody(38). 
ProClin**300 je potenciální senzibilizátor pokožky. Zabraňte rozlití tohoto činidla či potřísnění 
pokožky nebo oděvu tímto činidlem. V případě kontaktu smyjte činidlo důkladně mýdlem a vodou.
Xn. Zdraví škodlivý: 0,1% azid sodný a 0,25% ProClin**300.

R 22: Zdraví škodlivý při požití.

R 43: Může vyvolat senzibilizaci při styku s kůží.

S 23: Nevdechujte plyny/dýmy/páry/aerosoly

S 24: Zamezte styku s kůží.

S 37: Používejte vhodné ochranné rukavice.

S 60: Tento materiál a jeho obal musí být zneškodněny jako nebezpečný odpad.

• Bezpečnostní list materiálu (MSDS) je k dispozici na vyžádání.

Odběr a 
příprava 

vzorku

1. Doporučené vzorky jsou sérum (včetně séra v separačních zkumavkách) a plazma (Li heparin, včetně 
plazmy v separačních zkumavkách).

2. Vzorky nezahřívejte.
3. Při manipulaci, zpracování a uchovávání krevních vzorků dodržujte následující doporučení(39):

• Při odběru krevních vzorků dodržujte  bezpečnostní předpisy  pro odběr krve ze žíly. 
• Pro získání séra ponechte vzorky před centrifugací dostatečně koagulovat. 
• Po celou dobu ponechte zkumavky uzavřené.
• Uchovávejte vzorky těsně zazátkované při pokojové teplotě (15 až 23 °C) maximálně po dobu 24 

hodin.
• Pokud nebude analýza provedena do 24 hodin, ochlaďte vzorky na 2 až 8 °C.
• Nebude-li test dokončen během 8 dnů nebo v případě přepravy zmrazte vzorky při teplotě -20° C 

nebo nižší.
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4. Při přípravě vzorků se řiďte následujícími pravidly:
• Před analýzou zajistěte odstranění reziduálního fibrinu a buněčného materiálu.
• Dodržujte pokyny výrobce odběrové zkumavky na krev k centrifugaci.

5. Každá laboratoř by měla určit vhodnost svých vlastních odběrových zkumavek na krev a vhodnost 
produktů k přípravě séra. U těchto produktů mohou existovat odchylky mezi jednotlivými výrobci a 
někdy i mezi jednotlivými šaržemi výrobků.

6. Nenechávejte vzorky roztát více než 3krát. Studie 25 čerstvých nereaktivních sér a 25 čerstvých 
reaktivních sér nevykazovala žádné klinicky významné změny dávky po třech cyklech zmrazení a 
roztání.

7. Po roztání musí být vzorek znovu centrifugován při 3 000 g po dobu 15 minut a přenesen do misky 
pro odstranění veškerých suspendovaných fibrinových částic nebo agregátů, které by mohly způsobit 
falešně pozitivní výsledky.

8. Vzorky obsahující do 200 g/l nekonjugovaného bilirubinu a 300 mg/l konjugovaného bilirubinu, do 
90 g/l albuminu, lipemické vzorky obsahující ekvivalent 30 g/l trioleinu (triglycerid) a hemolyzované 
vzorky obsahující až 2 g/l hemoglobinu výsledky neovlivní.

Dodávaný 
materiál

R1 Sady reagencií Access HIV combo 

Potřebný 
materiál, který 

není součástí 
dodávky 

1. Kalibrátory Access HIV combo, dodávané jako jedno HIV-Ab negativní sérum a jedno HIV-1-Ab 
pozitivní sérum. 
Katalogové číslo A59429

2. Materiály pro kontrolu kvality: Access HIV combo QC, dodávané jako jedno HIV-Ab negativní 
sérum, jedno anti-HIV-1 pozitivní sérum a jeden HIV-1 antigen pozitivní v Tris pufru. 
Katalogové číslo A59430

3. Access Substrate 
Katalogové číslo  81906

4. Access2 :  
promývací pufr: Promývací pufr Access II, Katalogové číslo A16792

5. UniCel® DxI® :  
promývací pufr : UniCel DxI II, Katalogové číslo 16793

6. Systémy: 
Systémy pro imunoanalýzu Access 2, UniCel DxI 800 a 600, klinické systémy Access UniCel DxC 
880i, 860i, 680i a 660i Synchron®.

Poznámky k 
pracovnímu 

postupu

1. Popis instalace, spuštění, teorie provozu, charakteristik účinnosti, provozu systému (tj. provozní 
instrukce), kalibračních informací a postupu, provozní omezení a opatření, nebezpečí, údržby a řešení 
problémů je uveden příslušných příručkách a / nebo nápovědách k systému.

2. Před vložením do přístroje promíchejte obsah reagenčního zásobníku opakovaně opatrným 
obrácením. Neobracejte  otevřené (propíchnuté) reagenční zásobníky – reagencie promíchejte 
opatrným kroužením.

3. Použijte 110 μl vzorku navíc k mrtvému objemu  kalíšku nebo zkumavky se vzorkem. Požadované 
minimální  objemy jsou uvedeny v příslušné příručce k systému a v nápovědě k systému.

4. Čas do prvního výsledku činí přibližně 60 minut.
5. Standardně nastavená jednotka měření pro výsledky vzorku je poměr signál/cut-off (S/CO).

Pracovní 
postup

Informace o zacházení se vzorky, konfigurování testů, požadování testů a kontrole výsledků testů 
naleznete v příručkách a / nebo v nápovědě k příslušným systémům.
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Detaily 
kalibrace

Pro všechny testy je požadován platný kalibrační bod. Pro metodu Access HIV combo se požaduje 
kalibrace každých 56 dní. Informace o teorii kalibrace, konfigurování kalibrátorů, zadání požadavku na 
test kalibrátoru a kontrole kalibračních údajů naleznete v příručkách a / nebo v nápovědě k příslušným 
systémům.

Kontrola 
kvality

Materiály pro kontrolu kvality simulují charakteristiky pacientských vzorků a mají zásadní význam pro 
monitorování účinnosti systému imunochemických analýz. Vzhledem k tomu, že vzorky lze zpracovat 
kdykoli ve formátu "náhodného přístupu" spíše než ve formátu "šarže", materiály pro kontrolu kvality je 
třeba použít každých 24 hodin(40). Používejte doporučený produkt Accesss HIV combo QC nebo jiné 
komerčně dostupné materiály pro kontrolu kvality, pokrývající nejméně dvě úrovně analytu. Častější 
použití kontrol nebo použití dalších kontrol je ponecháno na rozhodnutí uživatele na základě požadavků 
na správnou laboratorní praxi či akreditaci laboratoře a platných zákonů. Při rekonstituci a skladování 
postupujte podle pokynů výrobce. Každá laboratoř má stanovit průměrné hodnoty a přijatelné rozsahy 
pro zajištění řádné účinnosti. Výsledky kontroly kvality, které nespadají do akceptovatelných rozsahů, 
mohou naznačovat neplatné výsledky testů. Zkontrolujte všechny výsledky získané od doby získání 
posledního akceptovatelného bodu kontroly kvality pro tento analyt. Informace o zkoumání výsledků 
kontroly jakosti jsou uvedeny v příslušných příručkách k systému a v nápovědě k systému.

Metoda Access HIV combo byla evaluována při pokojové teplotě, tedy v rozsahu teplot 18-32 °C. Pro 
dosažení optimálních výsledků je třeba provést kalibraci metody a testování vzorku pacienta za stejných 
podmínek. Pokud se okolní laboratorní teploty liší od teploty při kalibraci o více než ± 5 °C, zkontrolujte 
výsledky kontroly kvality a v případě potřeby proveďte kalibraci znovu.

Výsledky Výsledky testu pacienta jsou automaticky počítány systémovým software, používajícím cut-off mezní 
hodnoty, určené aktivní kalibrací. Výsledky (signál/cut-off = S/CO) jsou udávány jako „reaktivní“ nebo 
„nereaktivní“ v závislosti na jejich vztahu k cut-off (signál vyšší nebo stejný, nebo nižší než hodnota 
cut-off). V každém případě, výsledky v relaci nižší o méně než ~10% pod cut-off musí být interpretovány 
opatrně a je doporučeno opakovaně testovat odpovídající vzorky  dvojmo před konečnou interpretací. 
Tuto doporučenou šedou zónu (od 0,9 do méně než 10) by měl uživatel uložit v softwaru systému (úplné 
pokyny k šedé zóně pro kvalitativní analýzu naleznete v příslušných příručkách systému a v nápovědě k 
systému). Výsledky spadající do šedé zóny umožňuje rychle rozpoznat automaticky podávaný 
rozlišovací signál. Uložené výsledky testů pacientů lze zpětně vyvolat pomocí Sample Results Screen. 
Informace o zkoumání výsledků naleznete v příslušných příručkách k systému a v nápovědě k systému.

Analýza prvního výsledku:

• Veškeré vzorky s poměrem (S/CO) nižším než 0,9 jsou v testu Access HIV combo považovány za 
nereaktivní. 

• Výsledky s poměrem (S/CO) mezi 0,9 a 1 jsou v šedé zóně a je třeba je před konečnou interpretací 
znovu dvojitě otestovat.

• Výsledky s poměrem (S/CO) vyšším nebo rovným 1 jsou zpočátku považovány u Access HIV combo 
za reaktivní a tyto vzorky je třeba před konečnou interpretací znovu dvojitě otestovat.

Analýza druhého výsledku:

Všechny vzorky, které byly zpočátku reaktivní nebo v šedé zóně, je třeba znovu dvojitě otestovat s 
použitím analýzy Access HIV combo:

• Pokud jsou výsledky dvojitých testů < 1,0 S/CO, vzorek je nutno považovat za nereaktivní (negativní) 
na HIV v testu combo.

• Pokud je jeden ze dvou výsledků ≥ 1,0 S/CO, počáteční výsledek je opakovatelný a vzorek je 
deklarován jako "reaktivní" pro test Access HIV combo. 

V souladu s místními předpisy je však nezbytné analyzovat veškeré "reaktivní" vzorky s použitím dalších 
testů, přinejmenším včetně potvrzující metody pro jasné stanovení pozitivního výsledku.
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Tabulka 1: Interpretace výsledku analýzy HIV combo

Výsledek
Poměr: Signál/cut-off Interpretace Doplňkové testy

Analýza prvního 
výsledku

S/CO < 0,9 Nereaktivní
HIV-1 p24 a/nebo 

HIV-1/HIV-1-O/HIV-2 Ab 
nedetekovány

Neuplatňuje se

S/CO ≥ 1 Reaktivní « Počáteční reaktivní » Pro opakované dvojité 
testování

0,9 ≤ S/CO < 1,0 Šedá zóna « Počáteční reaktivní » Pro opakované dvojité 
testování

Analýza druhého 
výsledku

Opakované dvojité 
testování: Pokud jsou 2 

výsledky < 1
Nereaktivní

HIV-1 p24 a/nebo 
HIV-1/HIV-1-O/HIV-2 Ab 

nedetekovány
Neuplatňuje se

Opakované dvojité 
testování: pokud 

je jeden ze 
2 výsledků ≥1

Reaktivní
HIV-1 p24 a/nebo 

HIV-1/HIV-1-O/HIV-2 Ab 
detekovány « Opakovaný 

reaktivní »

Potvrzující test

Omezení 
postupu

1. Analýza Access HIV combo je určena k použití pouze se vzorky lidského séra nebo plazmy (Li 
heparin). Charakteristiky účinnosti pro použití jiných typů vzorků nebyly stanoveny nebo jsou 
omezené.

2. Analýza Access HIV combo je striktně omezena na detekci antigenu HIV-1 a protilátek proti 
HIV-1/HIV-1-O/HIV-2 v lidském séru nebo plazmě (Li heparin).

3. Výsledky získané testem Access HIV combo musí být ve shodě s případnými symptomy a klinickou 
historií.

4. Pro analýzy, které využívají protilátky, existuje možnost interference heterofilními protilátkami ve 
vzorku pacienta. Pacienti, kteří byli pravidelně vystaveni styku se zvířaty nebo absolvovali 
imunoterapii nebo diagnostické procedury s použitím imunoglobulinů nebo fragmentů 
imunoglobulinů, mohou produkovat protilátky, např. HAMA, které interferují s imunoanalýzami. 
Dále mohou vzorky pacientů obsahovat další heterofilní protilátky, jako jsou lidské protilátky proti 
kozímu IgG(41,42). 
Tyto interferující protilátky mohou způsobit chybné výsledky. Pečlivě vyhodnoťte výsledky pacientů, 
u nichž existuje podezření, že mají tyto protilátky.

5. Vzorky  pacientů po transplantaci je třeba testovat před zmrazením.
6. Účinnost nebyla stanovena s použitím vzorků ze zemřelých nebo z jiných tělesných tekutin než z 

lidského séra a plazmy.
7. Velikost naměřeného výsledku nad mezní hodnotu není průkazná pro celkové množství přítomných 

protilátek a/nebo antigenu.
8. Výsledky analýzy Access HIV je třeba interpretovat s přihlédnutím k  celkovému klinickému obrazu 

pacienta včetně: klinické anamnézy, dat z dalších testů a dalších příslušných informací.
9. Nereaktivní výsledek znamená, že testovaný vzorek neobsahuje žádný antigen a žádné protilátky 

detekovatelné analýzou Access HIV combo. To však nevylučuje možnost infekce HIV-1 a/nebo 
HIV-2.

10.Pro deklarování infekce je třeba reaktivní výsledek získaný analýzou Access HIV combo potvrdit 
vhodnou metodou.
A97217B Access HIV combo  
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11.U jednotlivců s narušenou imunitou a v případech těžké infekce či terapie imunosupresivy může dojít 
k potlačení úrovně protilátek pod detekční práh analýzy. Výsledky získané z těchto vzorků je třeba 
interpretovat s opatrností.

Specifické 
charakteristiky 

účinnosti

Citlivost
Studie citlivosti s Access HIV combo byly provedeny testováním na potvrzených vzorcích HIV Ab, 
vzorků od akutně infikovaných pacientů a z komerčních sérokonverzních panelů a ze vzorků HIV Ag 
(nezředěných a zředěných).

1. Analytická citlivost

Analýza Access HIV combo má analytickou senzitivitu < 2 IU/ml pro antigen HIV-1 p24. Regresní 
analýza panelu NIBSC 90/636 WHO a vnitřního standardu Bio-Rad HIV Ag umožnila určit mezní 
hodnotu citlivosti analýzy.

2.  Klinická citlivost

• Potvrzené HIV Ab pozitivní vzorky
• Citlivost HIV-1 byla zkoumána na 674 potvrzených pozitivních vzorcích a bylo zjištěno, že je 

rovna 100 % (95% CI: 99,45 - 100%).
Vzorky obsahují genotypové subtypy a vzorky variant:

• Skupina M : A, B, C, D, F, G, H, J, K, CRF 01-02-05-06-08-09-10-11-12-13-14-15-19-27
• Skupina O
• Skupina N

Podle požadavku byly testovány minimálně 3 vzorky od každého subtypu.

• Senzitivita na HIV-2 byla hodnocena testováním 126 dobře dokumentovaných vzorků a bylo 
zjištěno, že je rovna 100 % (95% CI: 97,11 – 100%).

• Vzorky od akutně infikovaných pacientů a z komerčních sérokonverzních panelů

• Senzitivita HIV-1 před sérokonverzí a při sérokonverzi byla zkoumána na 86 vzorcích.
• Senzitivita sérokonverze analýzy Access HIV combo byla hodnocena testováním sekvenčních 

vzorků z 61 dobře dokumentovaných komerčních HIV sérokonverzních panelů (se 131 časně 
sérokonverzními vzorky). 

V tabulce 2 jsou výsledky z 6 sérokonverzních panelů.
 Access HIV combo A97217B

7/20



Tabulka 2: Sérokonverzní panely

Panel ID vzorku Dny po 1. 
odběru

Access® HIV 
combo (S/CO)

PCR
(data od 

dodavatelů)
Western Blot*

BBI 9012
9012-05 14 0,53 Pozitivní Negativní

9012-06 16 1,21 Pozitivní Negativní

9012-07 21 25,36 Pozitivní Negativní

BBI 9017

9017-04 10 0,32 Pozitivní Pozitivní

9017-06 13 1,19 Pozitivní Pozitivní

9017-07 17 3,48 Pozitivní Pozitivní

9017-08 20 4,15 Pozitivní Pozitivní

9017-09 24 2,44 Pozitivní Pozitivní

9017-10 28 5,67 Pozitivní Pozitivní

9017-11 31 42,27 Pozitivní Pozitivní

BBI 9022
9022-07 23 0,77 Pozitivní Negativní

9022-08 25 5,81 Pozitivní Negativní

9022-09 32 161,31 Pozitivní Negativní

PRB 950
PRB950-01 0 0,29 Negativní Negativní

PRB950-02 18 1,12 Pozitivní Negativní

PRB950-03 21 8,03 Pozitivní Negativní

PRB950-04 28 21,15 Pozitivní Pozitivní

BBI 9034
9034-10 42 0,28 Negativní Negativní

9034-11 47 1,75 Pozitivní Negativní

9034-12 51 20,47 Pozitivní Negativní

Zeptometrix
6243

6243-06 20 0,37 Pozitivní Neurčitý

6243-07 25 1,37 Pozitivní Neurčitý

6243-08 27 1,89 Pozitivní Neurčitý

6243-09 30 6,68 Pozitivní Neurčitý

6243-10 32 18,06 Pozitivní Neurčitý

* Údaje od dodavatelů
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• Vzorky antigenů HIV-1

Senzitivita = 100 % (104/104) (95% CI: 96,52 – 100%)

Senzitivita analýzy byla hodnocena testováním 104 dobře dokumentovaných vzorků, zahrnujících:

• 44 HIV Ag supernatantů buněčných kultur HIV-1 skupiny M z následujících genotypů: 10A, 
5B, 8C, 5D, 10E, 1F, 2G, 1H, 2J

• 21 HIV-Ag komerčních pozitivních vzorků
• 39 HIV-Ag pozitivních vzorků z 86 vzorků séra v různém stupni sérokonverze

• Čerstvé vzorky

103 HIV pozitivních vzorků bylo testování do 1 dne po odběru krve.

Specifičnost

Specifičnost analýzy Access HIV combo vykázala výsledek ≥ 99,5%. Tato specifičnost byla zkoumána 
testováním následujících vzorků:

Typ vzorku

IR specifičnost: RR specifičnost:

Dárci krve 7656 / 7664 99,90 [99,79-99,95%] 7664 / 7664 100,00 [94,95 - 100%]

Vybraní 
hospitalizovaní 

pacienti
1961 / 1969 99,59 [99,20-99,82%] 1966 / 1969 99,85 [99,56 - 99,97%]

Nevybraní 
hospitalizovaní 

pacienti
1121 / 1122 99,91 [99,50-100%] 1121 / 1122 99,91 [99,50 - 100%]

Těhotné ženy
200 / 200 100,00 [98,17-100%] 200 /200 100,00 [98,17 - 100%]

Celkový průměr 10938 / 10955 [99,75-99,91%] 10951 / 10955 [99,91 - 99,99%]

Bylo testováno 477 vzorků od pacientů s různými patologiemi nebo stavy bez vazby na HIV: těhotné 
ženy, revmatoidní faktor, cirhóza, chronické selhání ledvin, dialýza, pacienti po transplantaci, pacienti 
pod lenograstimem, lidský anti-mouse Ig, antinukleární protilátky, mycoplasma pneumoniae, myeloma 
nebo s jinými virovými či bakteriálními infekcemi (HAV, HBV, HCV, rubeola, toxoplazmóza, syfilis, 
příušnice, spalničky, CMV, HSV, EBV, VZV, HTLVI, malárie, pacienti očkovaní proti chřipce). 

Specifičnost byla rovna 98,10 % (414/422) (95% CI: 96,30 – 99,18%) bez zmrazených vzorků od 
populace po transplantaci (viz omezení procedury, bod 5).

Pět nespecifických reakcí bylo zjištěno u:

• VZV pozitivních vzorků (7,7 %)
• EBV pozitivních vzorků (6,7 %)
• HCV pozitivních vzorků (2,9 %)
• Revmatoidního faktoru (7,1 %)
• Vzorků pozitivních na syfilis (2,3 %)

n %
Interval 

spolehlivosti 
95%

n %
Interval 

spolehlivosti 
95%

99,84 99,96
 Access HIV combo A97217B
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Preciznost

Preciznost metody Access HIV combo byla stanovována analýzou 13 vzorků: negativní vzorek, nízký 
pozitivní vzorek (Low1), vzorek v blízkosti mezní hodnoty (Low 2), středně pozitivní vzorek na HIV-1, 
HIV-2, HIV-1-O a HIV Ag. 

Přesnost mezi jednotlivými analýzami byla hodnocena testováním těchto 13 vzorků se 30 replikáty na 
1 systému. Byly stanovovány CV.

Přesnost mezi analýzami byla posuzována testováním těchto 13 vzorků v 1 dávce, zdvojeně, ve 2 různých 
bězích v průběhu dne (dopoledne a odpoledne), dvěma operátory po dobu 20 dní. 

Přesnost mezi jednotlivými dávkami byla hodnocena testováním těchto 13 vzorků s 5 replikacemi na 
4 různých šaržích kalibrátoru. 

Výsledky jsou uvedeny v následujících tabulkách.

Přesnost v rámci analýzy:

Průměr
(poměr signál / cut-off) % C.V.

Negativní vzorky 0,28 10,6

Vzorky Low 1

HIV-1 2,19 4,1

HIV-2 2,20 4,7

HIV-1-O 1,91 2,6

HIV-1-Ag 2,40 5,0

Vzorky Low 2

HIV-1 0,96 5,9

HIV-2 0,95 4,4

HIV-1-O 1,16 4,6

HIV-1-Ag 1,20 4,6

Vzorky Medium 1

HIV-1 2,86 5,8

HIV-2 3,81 3,4

HIV-1-O 3,34 4,2

HIV-1-Ag 3,30 3,7

N=30
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Přesnost mezi analýzami:

Průměr 
(poměr signál / 

cut-off)
% C.V.

Negativní vzorky 0,30 10,1

Vzorky Low 1

HIV-1 2,35 5,6

HIV-2 2,37 5,1

HIV-1-O 1,88 4,6

HIV-1-Ag 2,35 7,6

Vzorky Low 2

HIV-1 1,02 5,6

HIV-2 1,03 5,6

HIV-1-O 1,15 4,9

HIV-1-Ag 1,17 4,9

Vzorky  
Medium 1

HIV-1 3,04 5,1

HIV-2 3,99 4,9

HIV-1-O 3,23 4,6

HIV-1-Ag 3,12 4,7

N=80
 Access HIV combo A97217B
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Přesnost mezi dávkami:

Inter Cal
% C.V.

Inter RP
% C.V.

Celkem
% C.V.

Negativní vzorky 12,1 12,3 15,0

Vzorky Low 1

HIV-1 11,0 7,4 11,4

HIV-2 9,8 9,0 12,4

HIV-1-O 10,2 6,5 10,8

HIV-1-Ag 8,3 7,0 9,5

Vzorky Low 2

HIV-1 10,3 6,2 10,7

HIV-2 10,3 7,2 11,3

HIV-1-O 10,2 5,5 10,3

HIV-1-Ag 10,4 14,8 16,9

Vzorky Medium 1

HIV-1 9,8 5,7 10,4

HIV-2 10,2 11,0 13,9

HIV-1-O 8,5 10,4 12,1

HIV-1-Ag 11,0 13,0 15,5

Access, SYNCHRON LX, UniCel, DxI a logo Beckman Coulter jsou ochranné známky Beckman 
Coulter, Inc.

* Lumi- Phos je ochranná známka Lumigen, Inc., pobočky Beckman Coulter, Inc.

** ProClin je ochranná známka společnosti Rohm and Haas Company nebo jejích poboček či dceřiných 
společností.

N=20
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HIV combo Calibrators
REF A59429

Použití Kalibrátory Access HIV combo Calibrators jsou určeny ke kalibrování analýzy Access HIV combo pro 
kvalitativní detekci antigenu HIV-1 a protilátek proti HIV-1/HIV-O/HIV-2 v lidském séru a plazmě (Li 
heparin) s použitím systémů imunoanalýzy Access. 

Pouze pro diagnostiku in vitro 

Všechny vyráběné a komercionalizované reagencie jsou kontrolovány kompletním systémem kontroly 
kvality začínajícím od přijetí surovin až po  komercionalizaci produktu. 
Každá šarže je podrobena kontrole kvality a je uvolněna na trh pouze tehdy, jestliže odpovídá 
stanoveným kritériím. 
Dokumentace, vztahující se k výrobě a kontrole každé jednotlivé šarže jsou uchovávány naší společností.

Souhrn a 
vysvětlení

Kalibrátory Access HIV combo Calibrators se používají ke  kalibraci (určení hodnoty cut-off) testu 
Access HIV combo. Porovnáním světelné intenzity, vytvářené vzorkem s hodnotou cut-off, je možné 
určit přítomnost či nepřítomnost antigenu HIV-1 a/nebo protilátek proti HIV-1/HIV-O/HIV-2 ve vzorku. 

Návaznost Měřená veličina (analyt) u kalibrátorů Access HIV combo Calibrators je návazná na pracovní kalibrátory 
výrobce. Proces návaznosti je založen na EN ISO 17511.

Informace o 
produktu

Kalibrátory Access HIV combo Calibrators
Kat. č. A59429: C0-C1, 1,7 ml/lahvička
• Dodáváno hotové k užití.
• Skladujte ve svislé poloze při 2 - 10 °C.
• Před použitím promíchejte obsah jemným překlopením. Zamezte tvorbě bublin.
• Stabilní do data exspirace uvedeného na štítku při skladování při teplotě 2 až 10 °C.
• Lahvička je stabilní po dobu 120 dní po prvním použití, pokud je skladována při 2 - 10 °C.
• Hodnoty kontroly kvality mimo platný rozsah jsou známkou znehodnocení.

C0: Negativní (nereaktivní) lidské sérum na antigen HIV-1 a protilátky proti 
HIV-1/HIV-1-O/ HIV-2 s 0,1% azidem sodným a 0,25% ProClin*300

C1: Pozitivní (reaktivní) lidské sérum na protilátky anti-HIV-1 s 0,1% azidem 
sodným a 0,25% ProClin*300.

Kalibrační 
karta:

1

Access HIV combo A97217B
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Upozornění a 
bezpečnostní 

opatření

• Pro diagnostiku in vitro.
• Pacientské vzorky a krevní deriváty lze s použitím popsaného postupu rutinně zpracovávat s 

minimálním rizikem. Zacházejte však s těmito materiály jako s potenciálně infekčními a dbejte 
všeobecných bezpečnostních opatření a zásad správné klinické laboratorní praxe, bez ohledu na jejich 
původ, zpracování nebo předchozí certifikaci. K dekontaminaci použijte vhodný desinfekční 
prostředek. Skladujte a likvidujte tyto materiály a jejich nádoby v souladu s místními předpisy a 
směrnicemi.

• Materiál lidského původu použitý k přípravě kalibrátorů byl testován a byl shledán nereaktivním na 
povrchový antigen hepatitidy B (HBsAg), protilátky proti viru hepatitidy C  (HCV), protilátky proti 
viru lidské imunodeficience (HIV-1 a HIV-2) a antigen HIV-1, s výjimkou kalibrátoru C1, který je 
pozitivní na protilátky proti HIV-1. Vzhledem k tomu, že žádná testovací metoda nemůže poskytnout 
úplnou jistotu, že infekční agens nejsou přítomny, zacházejte s činidly a se vzorky pacientů jako s 
materiálem, který může být nositelem infekční choroby(37).

• Azid sodný může vytvářet s olovem nebo mědí obsažených ve vodovodním potrubí vysoce výbušné 
kovové azidy. Aby jste zabránili i tvorbě azidových usazenin, při likvidaci kapalin je splachujte 
velkým množstvím vody(38).
ProClin*300 je potenciální senzibilizátor pokožky. Zabraňte rozlití tohoto činidla či potřísnění 
pokožky nebo oděvu tímto činidlem. V případě kontaktu smyjte činidlo důkladně mýdlem a vodou.

Xn. Zdraví škodlivý: 0,1% azid sodný a 0,25% ProClin*300.

R 22: Zdraví škodlivý při požití.

R 43: Může vyvolat senzibilizaci při styku s kůží.

S 23: Nevdechujte plyny/dýmy/páry/aerosoly

S 24: Zamezte styku s kůží.

S 37: Používejte vhodné ochranné rukavice.

S 60: Tento materiál a jeho obal musí být zneškodněny jako nebezpečný odpad. 

• Bezpečnostní list materiálu (MSDS) je k dispozici na vyžádání. 

Postup Informace o teorii kalibrace, konfigurování kalibrátorů, zadání požadavku na test kalibrátoru a kontrole 
kalibračních údajů naleznete v příručkách a / nebo v nápovědě k příslušným systémům.

Detaily 
kalibrace

Kalibrátory Access HIV combo Calibrators se dodávají jako negativní (C0) a pozitivní (C1). Analýza 
Access HIV combo vyžaduje kalibraci (určení hodnoty cut-off), aby byla aktivní kalibrace platná. 
Kalibrační data jsou platná maximálně 56 dní.

Každá kalibrace vyžaduje 220 μl kalibrátoru C0 (ve dvojím vyhotovení) a 330 μl kalibrátoru C1 (v trojím 
vyhotovení) s přídavkem zohledňujícím mrtvý objem nádoby na vzorek a systému. Jedna kapka má 
objem přibližně 40 μl.

Procedurální 
omezení

Pokud existují známky mikrobiální kontaminace nebo je činidlo nadměrně zakalené, lahvičku 
zlikvidujte.

Access, SYNCHRON LX, UniCel, DxI a logo Beckman Coulter jsou ochranné známky Beckman 
Coulter, Inc.

* ProClin je ochranná známka společnosti Rohm and Haas Company nebo jejích poboček či dceřiných 
společností.
A97217B Access HIVcombo
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HIVcombo QC
REF A59430

Použití Access HIV combo QC je určen k monitorování účinnosti systému analýzy Access HIV combo. 

Pouze pro diagnostiku in vitro 

Všechny vyráběné a komercionalizované reagencie jsou kontrolovány kompletním systémem kontroly 
kvality, začínajícím od přijetí surovin až po  komercionalizaci produktu. 
Každá šarže je podrobena kontrole kvality a je uvolněna na trh pouze tehdy, jestliže odpovídá 
stanoveným kritériím. 
Dokumentace, vztahující se k výrobě a kontrole každé jednotlivé šarže, je uchovávána naší společností.

Souhrn a 
vysvětlení

Materiály pro kontrolu kvality simulují charakteristiky vzorků pacienta a mají zásadní význam pro 
monitorování účinnosti metody Access HIV combo. Kromě toho jsou nedílnou součástí správné 
laboratorní praxe(40, 43-49). Při provádějí analýz s reagenciemi Access na antigen HIV-1 a protilátky proti 
HIV-1/HIV-1-O/HIV-2 zařaďte materiály pro kontrolu kvality k validování integrity analýz. Pokud 
systém funguje správně, naměřené výsledky by měly spadat do akceptovatelného rozmezí.

Návaznost Měřená veličina (analyt) u Access HIV combo QC je návazná na pracovní kalibrátory výrobce. Proces 
návaznosti je založen na EN ISO 17511.

Informace o 
produktu

Access HIV combo QC
Kat. č. A59430: 4,4 ml/lahvička, 2 lahvičky pro každou úroveň
• Dodáváno hotové k použití.
• Skladujte ve svislé poloze při teplotě 2 až 10 °C.
• Před použitím promíchejte obsah opatrným obracením. Zamezte tvorbě bublin.
• Stabilní do exspirační doby uvedené na štítku při teplotě 2 - 10 °C.
• Lahvička je stabilní 120 dní po prvním použití, je-li skladována při teplotě 2 až 10 °C.
• Kontrolní hodnoty mimo rozsah jsou známkami možného znehodnocení.
• Střední hodnoty a směrodatné odchylky (SO) naleznete na kartě hodnot QC.
Access HIV combo A97217B
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QC 1: Lidské sérum negativní (nereaktivní) na antigen HIV-1 a protilátky proti 
HIV-1/HIV-1-O/ HIV-2 s 0,1% azidem sodným a 0,25% ProClin*300.

QC 2: Lidské sérum pozitivní (reaktivní) na protilátky anti-HIV-1 s 0,1% azidem 
sodným a 0,25% ProClin*300.

QC 3: Purifikovaný antigen HIV-1 inaktivovaný teplem s chaotropním činidlem v Tris 
pufru s 0,25% ProClin*300

Karta QC: 1
 

Upozornění a 
bezpečnostní 

opatření

• Pouze pro diagnostiku in vitro.
• Pacientské vzorky a krevní deriváty lze s použitím popsaného postupu rutinně zpracovávat s 

minimálním rizikem. Zacházejte však s těmito materiály jako s potenciálně infekčními a dbejte 
všeobecných bezpečnostních opatření a zásad správné klinické laboratorní praxe, bez ohledu na jejich 
původ, zpracování nebo předchozí certifikaci. K dekontaminaci použijte vhodný desinfekční 
prostředek. Skladujte a likvidujte tyto materiály a jejich nádoby v souladu s místními předpisy a 
směrnicemi.

• Materiál lidského původu použitý k přípravě kontrol byl testován a byl shledán nereaktivním na 
povrchový antigen hepatitidy B (HBsAg), protilátky proti viru hepatitidy C  (anti-HCV). Vzhledem k 
tomu, že žádná testovací metoda nemůže poskytnout úplnou jistotu, že infekční agens nejsou 
přítomny, zacházejte s činidly a se vzorky pacientů jako s materiálem, který může být nositelem 
infekční choroby(37).

• Azid sodný může vytvářet s olovem nebo mědí obsažených ve vodovodním potrubí vysoce výbušné 
kovové azidy. Aby jste se vyvarovali tvorbě azidových usazenin, při likvidaci kapalin  je splachujte 
velkým množstvím vody(38).
ProClin*300 je potenciální senzibilizátor pokožky. Zabraňte rozlití tohoto činidla či potřísnění 
pokožky nebo oděvu tímto činidlem. V případě kontaktu smyjte činidlo důkladně mýdlem a vodou.

Xn. Zdraví škodlivý: 0,1% azid sodný a 0,25% ProClin*300.

R 22: Zdraví škodlivý při požití.

R 43: Při kontaktu s kůží může způsobit přecitlivělost.

S 23: Nevdechujte plyny/dýmy/páry/aerosoly

S 24: Zabraňte styku s kůží.

S 37: Noste vhodné rukavice.

S 60: Tento materiál a jeho obal musí být zneškodněny jako nebezpečný odpad.

• Bezpečnostní list materiálu (MSDS) je k dispozici na vyžádání.

Postup S Access HIV combo QC zacházejte stejným způsobem jako s pacientským vzorkem a cykly provádějte 
podle pokynů k použitému přístroji a / nebo k použité metodě.

Ke zpracování Access HIV combo QC je zapotřebí 110 μl vzorku pro každou ze tří úrovní s přídavkem 
zohledňujícím mrtvý objem nádoby na vzorek a systému (jedno stanovení). Jedna kapka má objem 
přibližně 40 μl.

Vzhledem k tomu, že vzorky lze zpracovat kdykoli ve formátu "náhodného přístupu" spíše než ve 
formátu "šarže", materiály pro kontrolu kvality je třeba použít každých 24 hodin(40). Častější použití 
kontrol nebo použití dalších kontrol je ponecháno na rozhodnutí uživatele na základě požadavků pro 
správnou laboratorní praxi či akreditaci laboratoře a platných zákonů. Informace o teorii kontroly kvality, 
konfigurování kontrol, zadání požadavku na test vzorku pro kontrolu kvality a kontrole údajů z kontroly 
naleznete v příručkách a / nebo v nápovědě k příslušným systémům.
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Procedurální 
omezení

1. Použití Access HIV combo QC nebylo stanovováno s jinými analýzami než s analýzou Access HIV 
combo.

2. Vzhledem k tomu, že vzorky lze zpracovat kdykoli ve formátu "náhodného přístupu" spíše než ve 
formátu "šarže", materiály pro kontrolu kvality je třeba použít každých 24 hodin(40). Zařaďte 
libovolné komerčně dostupné kontroly a / nebo další kontroly získané z jiných zdrojů pro systém 
kontroly kvality laboratoře.

3. Výsledky kontroly kvality, které nespadají do akceptovatelných rozsahů, mohou naznačovat neplatné 
výsledky testů. Zkontrolujte všechny výsledky získané od doby získání posledního akceptovatelného 
bodu kontroly kvality pro tento analyt.

4. Pokud existují známky mikrobiální kontaminace nebo je činidlo nadměrně zakalené, lahvičku 
zlikvidujte. 

Předpokládané 
hodnoty

Očekávané průměry (×) a směrodatné odchylky (σ) pro Access HIV combo QC1, QC2 a QC3 jsou 
uvedeny na kartě hodnot QC, která je součástí soupravy ke konfiguraci systému pro počáteční kontrolu 
kvality. Každá laboratoř musí stanovit vlastní kritéria akceptovatelnosti volbou pravidel QC, která mají 
být uplatněna na výsledky kontrol. Výsledky jednotlivých kontrol by měly spadat do výchozího rozsahu 
akceptovatelnosti, každá laboratoř by však měla aktualizovat průměr a směrodatnou odchylku po 
shromáždění dostatečného množství dat.

Vzhledem k tomu, že se specifické úrovně reaktivity mohou lišit pro testovací soupravy různých 
výrobců, různé postupy, různá čísla šarží a různé laboratoře, každá laboratoř by měla určit specifickou 
úroveň reaktivity a určit vlastní rozsah akceptovatelných hodnot. Akceptovatelný rozsah může zahrnovat 
všechny hodnoty v intervalu ± 2 SO průměru 20 datových bodů ze 20 stanovení v průběhu 30 dní.

SPOLEČNOST BIO-RAD ZARUČUJE, ŽE TYTO PRODUKTY FUNGUJÍ JAK JE POPSÁNO NA 
ŠTÍTCÍCH A V DODANÉ LITERATUŘE. BIO-RAD ODMÍTÁ JAKOUKOLI MLČKY 
PŘEDPOKLÁDANOU ZÁRUKU NA PRODEJNOST ČI VHODNOST K JAKÉMUKOLI JINÉMU 
ÚČELU. BIO-RAD V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ NERUČÍ ZA ŽÁDNÉ NÁSLEDNÉ ŠKODY VZNIKLÉ Z 
VÝŠE UVEDENÉ VÝSLOVNÉ ZÁRUKY.

Access, SYNCHRON LX, UniCel, DxI a logo Beckman Coulter jsou ochranné známky Beckman 
Coulter, Inc.

* ProClin je ochranná známka společnosti Rohm and Haas Company nebo jejích poboček či dceřiných 
společností.
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