
HIV combo
REF A59428

Tilsigtet brug Access HIV combo assay er en kemiluminescent immunanalyse med paramagnetiske partikler til 
kvalitativ påvisning af HIV-1 p24 antigen og antistoffer mod HIV-1 (gruppe M og O) og HIV-2 i humant 
serum og plasma (Li-heparin) ved hjælp af Access Immunassaysystemer. Access HIV combo assay er 
beregnet til at blive brugt som en hjælp ved diagnosticering af HIV-1 eller HIV-2 infektion og som 
screeningtest for blod- og plasmadonorer. Dette assay er ikke beregnet til testning eller screening af 
poolede prøveeksemplarer. Et Access HIV combo testresultat skelner ikke mellem detektion af HIV-1 
p24 antigen, HIV-1 eller HIV-1-O eller HIV-2 antistoffer.

Til In Vitro Diagnosticering



Alle fremstillede og kommercialiserede reagenser er underlagt et komplet kvalitetssystem lige fra 
modtagelsen af råmaterialet til den endelige kommercialisering af produktet.

Hvert parti sendes til kvalitetskontrol og frigives kun på markedet, når det overholder kravene for 
godkendelse.

Dokumentation vedrørende produktion og kontrol af hvert enkelt parti opbevares i virksomheden..

Oversigt og 
forklaring

Acquired Immunodeficiency Syndrome (AIDS) er en virusfremkaldt infektionssygdom, der viser sig ved 
alvorlige mangler i det cellulære immunforsvar. To typer vira fra lentivirus-gruppen er blevet isoleret fra 
lymfocytter fra patienter med AIDS eller sygdommens tidlige syndromer(1,2,3). 

Den første virus kaldet HIV-1 (Human Immunodeficiency Virus) blev oprindeligt isoleret i Frankrig og 
derefter i USA. Den anden virus ved navn HIV-2 blev identificeret hos to patienter af afrikansk 
oprindelse og den er årsagen til ny fokus på AIDS i Vestafrika(3,4,5,6).

Kendskabet til HIV-stammernes genetiske variation opstod i kraft af sekvenseringen af GAG-, POL- og 
ENV-gener i repræsentative stammer for hver undertype(7). 

En fylogenetisk analyse har tilladt at skelne mellem forskellige HIV-1 grupper: gruppe M ("Major"), 
gruppe N (non-M, non-O), gruppe O ("Outlier") og gruppe P (8,9,10,11,12,13).

Gruppe M i HIV-1 omfatter 9 undertyper (A, B, C, D, F, G, H, J og K)(11) og cirkulerende rekombinante 
former (CRFs)(11,14). Den geografiske fordeling af de forskellige undertyper er efterhånden meget 
veldefineret(15,16). Nogle HIV-1-varianters GAG- og POL-gener stemmer kun 70% overens med 
hovedisolaterne, og deres ENV-gener stemmer kun 50% overens. Disse forskelle kan være skyld i at 
sygdommen ikke diagnosticeres hos nogle patienter(17). De forskellige HIV-2-stammer viser fælles 
antigene træk med abeviruset SIV uanset hvilket virusprotein, der betragtes (kappe- og kerneproteiner; 
heterologi: 30%). De udviser mindre end 40% homologi med HIV-1-kappeproteiner(3,18,19,20). HIV-2 er 
dog mindre patogenisk end HIV-1, og har en mere langsom progression til sygdom, lavere virale titer og 
lavere rater for vertikal og horisontal transmission (21,22,23,24).
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HIV antigener og antistoffer opstår og kan påvises på forskellige stadier af infektionens 
serokonversion(25,26,27).

Den aktuelle diagnosticering af HIV infektion kræver påvisning af anti-HIV serum-antistoffer ved hjælp 
af en ELISA metode(28,29,30). Der findes dog en gennemsnitsperiode på 3 uger mellem eksposition og 
fremkomsten af de første antistoffer. I løbet af denne periode kan p24 antigenet detekteres hos de fleste 
personer smittet med HIV-1, uanset deres geografiske oprindelse(31,32). Access HIV combo assayet 
tillader en samtidig påvisning af både HIV-1 og HIV-2 antistoffer. Dette assay bruger også anti-HIV-1 
p24 i reagenserne for at detektere HIV p24 antigen før serokonversion, hvilket reducerer 
serokonversions-vinduet og forbedrer tidlig påvisning af HIV infektion(33,34,35,36).

Procedure- 
principper

Access HIV combo assayet er en sekventiel totrins enzymimmunoanalyse baseret på 
sandwich-princippet.

I det første trin kombineres prøvematerialet med coatede paramagnetiske partikler, biotinylerede 
monoklonale antistoffer mod p24, vaskebuffer og testfortynder. De paramagnetiske partikler er coatede 
med rekombinant HIV-1 protein, HIV-1-O / HIV-2 polypeptider og monoklonale antistoffer mod HIV-1 
p24 antigen.

Efter inkubation i et reaktionskar fastholdes materialer bundet til den faste fase af et magnetfelt, 
hvorimod de ubundne materialer vaskes væk. 

I det andet trin tilføjes 3 polypeptider og streptavidin konjugeret med alkalisk phosphatase.

Efter inkubationen bliver ubundne reagenser fjernet ved separation i et magnetfelt og vask.

Et kemiluminescent substrat, Lumi-Phos 530*, tilsættes karret og det lys, der er genereret af den 
enzymatiske reaktion, måles med et luminometer. Produktionen af lys afhænger af mængden af 
enzymkonjugat, der er til stede ved slutningen af reaktionen. Mængden af målt lys i en prøve tillader at 
bestemme tilstedeværelsen af anti-HIV-1 eller HIV-2 antistoffer og/eller antigenet p24 ved 
sammenligning med en cut-off-værdi, der defineres under analysekalibreringen af instrumentet. Hvis 
produktionen af lys er lig med eller større end cut-off-værdien, betragtes prøven som reaktiv over for 
Access HIV combo assayet.

Produkt- 
information

Access HIV combo Reagenspakke

Kat. Nr. A59428: 100 bestemmelser, 2 pakker, 50 test/pakke

• Leveres klar til brug.
• Opbevares opretstående og køligt ved 2-10°C.
• Afkøl ved 2-10°C i mindst to timer før brug i instrumentet.
• Stabil indtil den udløbsdato der fremgår af etiketten ved opbevaring ved 2-10°C (uåbnet 

reagenspakke).
• Stabil ved 2-10°C i 56 dage før den oprindelige ibrugtagning.
• Hvis pakkens elastomerlag er brudt, eller hvis kontrolværdierne ligger uden for det fastlagte område, 

kan det være tegn på beskadigelse.
• Hvis reagenspakken er beskadiget (f.eks. brudt elastomerlag), skal pakken kasseres.
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Advarsler og 
forsigtigheds- 

regler 

• Til in vitro-diagnosticering.
• "Patientprøver og blodderiverede produkter kan behandles rutinemæssigt og med minimal risiko vha. 

den beskrevne procedure. Disse produkter skal dog behandles som potentielt smittefarlige og 
håndteres ifølge almindelige forholdsregler og regler for god laboratoriepraksis, uafhængig af deres 
oprindelse, behandling eller forudgående certificering. Benyt et passende desinfektionsmiddel til 
desinficeringen. Opbevar og bortskaf disse materialer og deres beholdere i overensstemmelse med 
lokale forskrifter og retningslinjer(37).

• "Natriumazid kan reagere med bly- og kobberrør og dermed danne højeksplosive metalazider. Ved 
bortskaffelse af væsker skal der skylles med store mængder vand for at forhindre dannelse af 
azider(38). ProClin**300 er en potentiel hud-sensibilisator. Undgå at spilde eller sprøjte dette reagens 
på hud eller tøj. I tilfælde af kontakt med reagenset skylles med store mængder sæbevand.
Xn. Farlig: 0,1% Natriumazid og 0,25% ProClin**300.

R 22: Farlig ved indtagelse.

R 43: Kan give overfølsomhed ved kontakt med huden.

S 23: Undgå indånding af gas/røg/dampe/aerosoltåger.

S 24: Undgå kontakt med huden.

S 37: Brug egnede beskyttelseshandsker.

S 60: Dette materiale og dets beholder skal bortskaffes som farligt affald. 

• "Materialets sikkerhedsdatablad (MSDS) udleveres på forespørgsel.

Prøveind- 
samling og 

forberedelse

1. De anbefalede prøver er serum (inklusiv serum separatorrør) og plasma (Li-Heparin, inklusiv plasma 
separatorrør).

2. Varm ikke prøverne op.
3. Følg nedenstående anbefalinger for håndtering, behandling og opbevaring af blodprøver(39):

• Tag alle blodprøver under overholdelse af de generelle forholdsregler vedrørende venepunktur.
• Lad serum prøver koagulere fuldstændigt før centrifugering. 
• Sørg for, at rørene altid er lukkede.
• Opbevar prøverne tæt tillukkede ved stuetemperatur (15 til 30°C) i højst fireogtyve timer.
• Hvis analysen ikke udføres inden for fireogtyve timer, skal prøven nedkøles ved 2-8°C.
• Hvis analysen ikke udføres inden for 8 dage ved 2 til 8°C, eller hvis prøverne skal sendes, skal de 

nedfryses til -20°C eller derunder.
4. Brug følgende retningslinjer under forberedelse af prøver:

• Sørg for at fibrinrester og cellestoffer er blevet fjernet før analyse.
• Følg anbefalingerne fra fabrikanten af blodindsamlingsrøret til centrifugering.

R1a: Paramagnetiske partikler dækket med rekombinant HIV-1 protein (gp 160), 
HIV-1-O (gp 41) og HIV-2 (gp 36) polypeptider og monoklonale antistoffer 
mod p24 antigen, opslæmmet i TRIS-bufret saltvandsopløsning med 0,1% 
natriumazid og ProClin**300 (0,25%).

R1b: Konjugat additiv: TRIS-bufret saltvandsopløsning med 0,1% natriumazid og 
ProClin**300 (0,25%).

R1c: Partikel additiv: TRIS-bufret saltvandsopløsning med biotinylerede, 
monoklonale antistoffer mod p24 HIV-1, med 0,1% natriumazid og 
ProClin**300 (0,25%).

R1d: Konjugater: HIV-1, HIV-1-O, HIV-2 polypeptider og streptavidin konjugeret 
med alkalisk phosphatase, med 0,1% natriumazid og ProClin**300 (0,25%).
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5. Hvert laboratorium bør bestemme acceptabiliteten af sine egne blodindsamlingsrør og 
serumseparationsprodukter. Der kan forekomme variationer mellem disse produkter fra forskellige 
fabrikanter og nogle gange mellem forskellige partier.

6. Optø ikke prøverne mere end 3 gange. En undersøgelse med 25 friske ikke-reaktive sera og 25 friske 
reaktive sera viste ingen klinisk signifikante dosisændinger efter tre fryse-/optøningscyklusser.

7. Efter optøning skal prøven centrifugeres igen ved 3000 g i 15 minutter og føres over i en kop for at 
fjerne evt. opslæmmede fibrinpartikler eller -aggregater, der kan give fejlagtige, positive resultater.

8. Prøver, der indeholder op til 200 mg/l og 300 mg/l til henholdsvis ukonjugeret og konjugeret bilirubin, 
op til 90 mg/l albumin, lipæmiske prøver, der indeholder mængder svarende til 30 g/l triolein 
(triglycerid), og hæmolyserede prøver, der indeholder op til 2 g/l hæmoglobin, påvirker ikke 
resultaterne.

Leverede 
materialer

R1 Access HIV combo reagenspakke

Nødvendige 
materialer der 

ikke leveres 

1. Access HIV combo Kalibratorer 
Leveres som et HIV-Ab negativt serum og et HIV-1-Ab positivt serum 
Kat. nr. A59429

2. Materialer til kvalitetskontrol: Access HIV combo QC, leveres som et HIV-Ab negativt serum, et 
anti-HIV-1 positivt serum og et HIV-1 antigen positivt i TRIS-Buffer 
Kat. nr. A59430

3. Access Substrate
Kat. nr. 81906

4. Access 2:
Vaskebuffer: Access Wash Buffer II, Kat. nr. A16792

5. UniCel® DxI®:
Vaskebuffer: UniCel DxI Wash Buffer II, Kat. nr. 16793

6. Systemer:
Access 2, UniCel DxI 800 og 600 Immunoassaysystemer, UniCel DxC 880i, 860i, 680i og 660i 
Synchron® Access kliniske systemer.

Kommentarer 
vedrørende 
proceduren

1. Der henvises til de passende systemvejledninger og/eller Hjælp-systemet for en specifik beskrivelse af 
installation, opstart, principper for håndtering, egenskaber for systemets ydeevne, brugsanvisning, 
kalibreringsprocedurer, operationelle begrænsninger og forsigtighedsregler, farer, vedligeholdelse og 
fejlfinding.

2. Bland indholdet i nye (uperforerede) reagenspakninger ved at vende dem forsigtigt op og ned flere 
gange, før de sættes i instrumentet. Vend ikke åbne (perforerede) pakninger op og ned.

3. Brug et hundrede (110) ?l prøvemateriale til hver bestemmelse ud over prøvebeholderen og systemets 
dødvolumen. Yderligere oplysninger om den mindste prøvevolumen, der kræves, findes i den 
relevante brugervejledning og / eller i Hjælp-systemet.

4. De første resultater opnås efter ca. 60 minutter.
5. Systemets standard måleenhed for prøveresultater er Signal/Cut-off (S/CO) ratio

Procedure Der henvises til de relevante systemvejledninger og/eller Hjælp-systemet for information om håndtering 
af prøver, konfiguration af test, forespørgsel om test og gennemgang af testresultater..

Kalibrerings- 
detaljer

Der kræves et aktivt kalibreringspunkt til alle test. For Access HIV combo assayet skal kalibreringen 
udføres hver 56. dag. Der henvises til de relevante systemvejledninger og/eller Hjælp-systemet for 
information om kalibreringsteori, konfiguration af kalibratorer, indførsel af forespørgsler om 
kalibratortest og gennemgang af kalibreringsdata.
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Kvalitets- 
kontrol

Kvalitetskontrolmaterialer simulerer patientprøvernes egenskaber og de er væsentlige for overvågning af 
immunkemiske analysers effektivitet. Da det er muligt at behandle prøver til enhver tid i et "random 
access" format frem for et "batch" format, bør kvalitetskontrolmaterialer være indbefattet i hver 24-timers 
periode(40). Indbefat Access HIV combo QC eller andre markedsførte kvalitetskontrolmaterialer, som 
dækker mindst to analyt-niveauer. Der kan udføres mere hyppige kvalitetskontroller eller anvendes ekstra 
kontroller efter brugeres eget skøn og på baggrund af regler for god laboratoriepraksis eller krav 
vedrørende laboratorieakkreditering og gældende lovgivning. Følg fabrikantens instruktioner for 
rekonstitution og opbevaring. Hvert enkelt laboratorium bør fastlægge gennemsnitsværdier og acceptable 
områder for at sikre korrekte resultater. Kvalitetskontrolresultater, som ikke ligger inden for de 
acceptable områder, kan tyde på ugyldige testresultater. Undersøg alle testresultater indhentet siden 
sidste acceptable kvalitetskontrol for den pågældende analyt. Der henvises til de pågældende 
systemvejledninger og/eller Hjælp-systemet for information om gennemgang af 
kvalitetskontrolresultater.

Access HIV combo assayet er blevet evalueret ved et temperaturområde på 18-32°C. Kalibrering af 
assayet og kørsel af patientprøver bør udføres under lignende temperaturforhold for at opnå optimale 
resultater. Hvis laboratoriets omgivende temperatur varierer med mere end ± 5°C i forhold til 
kalibreringstemperaturen, skal man gennemgå resultaterne for kvalitetskontrol og foretage en ny 
kalibrering, hvis det er nødvendigt.

Resultater Resultater for patienttest beregnes automatisk i systemsoftwaren ved at bruge cut-off-værdien, der er 
bestemt ud fra den aktive kalibrering. Resultater (Signal/Cut-Off=S/CO) rapporteres som "reaktive" eller 
"ikke-reaktive" i forhold til "cut-off"-værdien (signalet er henholdsvis større end, lig med eller mindre 
end "cut-off-værdien"). Alle resultater, der ligger ca. 10% under cut-off-værdien, bør dog fortolkes med 
forsigtighed og gentages i en dobbeltbestemmelse. Brugeren skal gemme denne anbefalede gråzone (fra 
0,9 til mindre end 1,0) i systemsoftwaren (der henvises til de pågældende systemvejledninger og/eller 
Hjælp-systemet for en fuldstændig beskrivelse af gråzonerne i kvalitative analyser). På denne måde vil et 
mærke automatisk blive sat, hvilket giver mulighed for hurtigt at identificere et resultat, der befinder sig i 
gråzonen. Resultater af patienttest kan gennemgås ved hjælp af skærmen for prøveresultater. Der 
henvises til de pågældende systemvejledninger og/eller Hjælp-systemet for en fuldstændig beskrivelse af 
gennemgang af resultater.

Første resultatanalyse:

• Enhver prøve med et ratio (S/CO) på under 0,9 anses for at være ikke-reaktiv med Access HIV combo 
assayet. 

• Prøver med et ratio (S/CO) på mellem 0,9 og 1 befinder i gråzonen og bør køres igen i dobbelttest før 
endelig fortolkning.

• Prøver med et ratio (S/CO) lig med eller større end 1, anses oprindeligt for at være reaktive med 
Access HIV combo assayet og sådanne prøver bør køres igen i dobbelttest før endelig fortolkning. 

Anden resultatanalyse:

Alle prøver, som oprindeligt er reaktive eller som befinder sig i gråzonen, bør køres igen i dobbelttest ved 
hjælp af Access HIV combo assayet:

• Hvis resultatet af dobbelttesten er < 1,0 S/CO, skal prøven betragtes som ikke-reaktiv (negativ) for 
HIV combo assayet.

• Hvis et af de 2 resultater er > 1,0 S/CO, er det oprindelige resultat ikke reproducerbart og prøven 
erklæres "reaktiv" for Access HIV combo assayet.

I overensstemmelse med lokal lovgivning er det imidlertid nødvendigt at analysere enhver "reaktiv" 
prøve igen, inklusiv med mindst én kontrolmetode, for tydeligt at afgøre, om den er positiv.
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Tabel 1: Fortolkning af Access HIV combo assayets resultat

Procedurens 
begrænsninger

1. Access HIV combo assayet er kun beregnet til brug sammen med humant serum- eller plasmaprøver 
(Li-heparin). Egenskaberne for ydeevne med andre type prøver er ikke blevet fastlagt eller er 
begrænset.

2. Access HIV combo assayet er strengt begrænset til påvisning af HIV-1 antigen og 
HIV-1/HIV-1-O/HIV-2 antistoffer i humant serum eller plasma (Li-heparin).

3. De opnåede resultater med Access HIV combo assayet skal sammenholdes med eventuelle 
symptomer og rapporterede kliniske observationer.

4. Vedrørende prøver som bruger antistoffer, findes der en mulighed for interferens fra patientprøver, 
som indeholder heterofile antistoffer. Patienter, som ofte har været i nærheden af dyr eller som har 
gennemgået immunterapi eller diagnostiske procedurer med anvendelse af immunoglobuliner eller 
fragmenter af immunoglobulin, kan producere antistoffer, f.eks. HAMA, som interfererer med 
immunoassays. Desuden kan andre heterofile antistoffer, såsom humane anti-ged antistoffer, findes i 
patientprøver(41,42).

Sådanne interfererende antistoffer kan bevirke fejlagtige resultater. Resultaterne skal omhyggeligt 
evalueres hos patienter, som mistænkes for at have disse antistoffer.

5. Prøver fra patienter, som har modtaget et transplantat, skal testes før nedfrysning.
6. Ydeevnen er ikke blevet fastlagt ved anvendelse af prøver fra lig eller andre legemsvæsker end 

humant serum og plasma.
7. Størrelsen af det målte resultat over cut-off-værdien er ikke en indikation for den samlede mængde af 

tilstedeværende antistof og/eller antigen.
8. Access HIV combo resultater bør fortolkes på baggrund af patientens kliniske præsentation, inklusiv: 

klinisk sygehistorie, data fra supplerende tests og andre relevante informationer.
9. Et ikke-reaktivt resultat angiver, at den testede prøve ikke indeholder antigen og antistoffer, som kan 

påvises med Access HIV combo assayet. Dette udelukker ikke muligheden for en HIV-1 eller HIV-2 
infektion.

10. Før der kan erklæres en infektion, skal et reaktivt resultat opnået med Access HIV combo assayet 
bekræftes med en passende metode.

Resultat
Ratio: Signal/Cut-Off

Fortolkning Supplerende test

Første 
resultat- analyse

S/CO < 0.9 Ikke reaktiv
HIV-1 p24 og/eller 

HIV-1/HIV-1-O/HIV-2 Ab ikke 
detekteret

Ikke relevant

S/CO ≥ 1 Reaktiv "Oprindelig reaktiv" Skal testes igen i 
dobbelttest

0.9 ≤ S/CO < 1.0 Gråzone "Oprindelig reaktiv" Skal testes igen i 
dobbelttest

Anden 
resultat- analyse

Test igen i duplikat: 
Hvis de 2 resultater 

er < 1
Ikke reaktiv

HIV-1 p24 og/eller 
HIV-1/HIV-1-O/HIV-2 Ab ikke 

påvist
Ikke relevant

Test igen i duplikat: 
Hvis 1 af de 2 

resultater er ≥ 1
Reaktiv

HIV-1 p24 og/eller 
HIV-1/HIV-1-O/HIV-2 

Ab påvist
"Gentaget reaktiv"

Bekræftende test
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11. Immunkompromitterede personer og forhold såsom svær infektion og immunsuppressiv behandling 
kan resultere i en suppression af antistofniveauer under testens detektionstærskel. De opnåede 
resultater med sådanne prøver skal derfor fortolkes med forsigtighed.

Specifikke 
egenskaber 
for ydeevne

Sensitivitet
Der er blevet udført sensitivitetsundersøgelser med Access HIV combo ved at teste bekræftede HIV Ab 
prøver, prøveeksemplarer fra nyligt smittede patienter, kommercielt tilgængelige serokonversionspaneler 
og HIV Ag prøver (ren eller fortyndet).

1. Analytisk sensitivitet

Access HIV combo assayet har en analytisk sensitivitet på < 2 IU/ml til HIV-1 p24 Antigen.

Assayets sensitivitetsgrænse er blevet beregnet ved hjælp af regressionsanalysen fra NIBSC 90/636 
Panel WHO og Bio-Rads interne HIV Ag standard.

2.  Klinisk sensitivitet

• Bekræftede HIV Ab positive prøver
• Sensitiviteten for HIV-1 er blevet undersøgt på 674 bekræftede positive prøver og fundet lig med 

100% (95% CI: 99,41 - 100%)..
Prøverne omfattede genotyper med undertyper og prøver med varianter:

• Gruppe 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
• Gruppe O
• Gruppe N

Mindst 3 prøver pr. undertype er blevet testet efter anmodning.

• Sensitiviteten for HIV-2 er blevet evalueret ved at teste 126 veldokumenterede prøver og erklæret 
lig med 100% (95% CI: 97,11 - 100%).

• Prøveeksamplarer fra nyligt smittede patienter og fra kommercielt tilgængelige 
serokonversionspaneler

• Sensitiviteten for HIV-1 gruppe M på præ-serokonversion og per-serokonversion er blevet 
undersøgt på 86 prøver.

• Access HIV combo assayets sensitivitet under serokonversion er blevet evalueret ved at teste 
sekventielle prøveeksemplarer fra 61 veldokumenterede kommercielt tilgængelige HIV 
serokonversionspaneler (with 131 early seroconversion samples).

Tabel 2 viser resultater fra 6 serokonversionspaneler;
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Table 2: Serokonversionspaneler

* Data fra sælgerne

Panel Prøve ID
Dage efter 1. 
blodprøve

Access® HIV 
combo (S/CO)

PCR* Western Blot*

BBI 9012
9012-05 14 0.53 Positive Negative

9012-06 16 1.21 Positive Negative

9012-07 21 25.36 Positive Negative

BBI 9017

9017-04 10 0.32 Positive Positive

9017-06 13 1.19 Positive Positive

9017-07 17 3.48 Positive Positive

9017-08 20 4.15 Positive Positive

9017-09 24 2.44 Positive Positive

9017-10 28 5.67 Positive Positive

9017-11 31 42.27 Positive Positive

BBI 9022
9022-07 23 0.77 Positive Negative

9022-08 25 5.81 Positive Negative

9022-09 32 161.31 Positive Negative

PRB 950
PRB950-01 0 0.29 Negative Negative

PRB950-02 18 1.12 Positive Negative

PRB950-03 21 8.03 Positive Negative

PRB950-04 28 21.15 Positive Positive

BBI 9034
9034-10 42 0.28 Negative Negative

9034-11 47 1.75 Positive Negative

9034-12 51 20.47 Positive Negative

Zeptometrix
6243

6243-06 20 0.37 Positive Indeterminate

6243-07 25 1.37 Positive Indeterminate

6243-08 27 1.89 Positive Indeterminate

6243-09 30 6.68 Positive Indeterminate

6243-10 32 18.06 Positive Indeterminate
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• HIV-1 Antigen prøver

Sensitivitet = 100% (104/104) (95% CI: 96,52 - 100%)

Assayets sensitivitet er blevet evalueret ved at teste 104 veldokumenterede prøver, som omfatter:

•  44 HIV Ag supernatanter fra kulturceller fra HIV-1 gruppe M med følgende genotyper: 
10A, 5B, 8C, 5D, 10E, 1F, 2G, 1H, 2J

• 21 HIV-Ag kommercielt tilgængelige positive prøver
• 39 HIV-Ag positive prøver fra 86 serumprøver ved forskellige stadier af serokonversion

• Friske prøver

103 HIV positive prøver er blevet testet inden for 1 dag efter blodprøvetagning.

Specificitet

Specificiteten for Access HIV combo assayet har vist en specificitet på ≥ 99,5%. Denne specificitet er 
blevet undersøgt ved test:

477 prøver er blevet testet fra patienter med forskellige patologier eller en tilstand, der ikke var tilknyttet 
HIV: gravide kvinder, patienter med rheumatoid faktor, cirrose, kronisk nyresvigt, dialysepatienter, 
transplantatpatienter, patienter under behandling med lenograstim, humant anti-mus Ig, antinukleære 
antistoffer, mycoplasma lundebetændelse, erythrovirus B19, myelom eller virale eller bakterielle 
infektioner (HAV, HBV, HCV, røde hunde, toksoplasmose, syphilis, fåresyge, mæslinger, CMV, HSV, 
EBV, VZV, HTLVI, malaria, patienter vaccineret mod influenza). 

Specificiteten var lig med 98,10% (414/422) (95% CI: 96,30 - 99,18%) uden den frosne 
transplantpatientgruppe (se procedurens begrænsninger, punkt nr. 5).

Der blev fundet fem nonspecifikke reaktioner med:

• VZV positive prøver (7,7%)
• EBV positive prøver (6,7%)
• HCV positive prøver (2,9%)
• Rheumatoid faktor (7,1%)
• Syphilis positive prøver (2,3%)

Type prøve

IR Specificitet RR Specificitet

n %
95% Konfidens- 

interval
n %

95% Konfidens- 
interval

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

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

Ikke valgte 
indlagte 
patienter

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

Gravide 
kvinder 200 / 200 100,00 [98,17-100%] 200 /200 100,00 [98,17 - 100%]

Samlet 
gennemsnit

10938 / 10955 99,84 [99,75-99,91%] 10951 / 10955 99,96 [99,91 - 99,99%]
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Præcision 

Nøjagtigheden af Access HIV combo assayet er blevet bestemt ved analyse af 13 prøver: en negativ 
prøve, en lav positiv prøve (Lav1), en prøve tæt ved cut off (lav 2), en medium positiv prøve for HIV-1, 
HIV-2, HIV-1-O og HIV Ag. 

Intraanalysens præcision er blevet vurderet ved at teste disse 13 prøver i en kørsel med 30 replikater på 1 
system. Variationskoefficienterne (CV) blev bestemt.

Intraanalysens præcision er blevet vurderet ved at teste disse 13 prøver på 1 parti, i duplikat, i 2 
forskellige kørsler pr. dag (før og efter middag) af to operatører over en periode på 20 dage. 

Interparti-præcisionen er blevet vurderet ved at teste disse 13 prøver i 5 replikater med 4 forskellige 
partier ved anvendelse af 4 forskellige kalibrator-partier. 

Resultaterne vises i følgende tabeller:

Intraanalyse-præcision:

N=30
Middel

(ratio signal / cut-off)
% C.V.

Negative prøver 0,28 10,6

Lav 1 prøver

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

Lav 2 prøver

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

Medium 1 prøver

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
A97213B Access HIV combo  

10/20



Intraanalyse-præcision:

N=80
Middel

(ratio signal / cut-off)
% C.V.

Negative prøver 0,30 10,1

Lav 1 prøver

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

Lav 2 prøver

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

Medium 1 
prøver

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
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Interparti-præcision:

Access, SYNCHRON LX, UniCel, DxI og Beckman Coulter logo er varemærker af Beckman Coulter, 
Inc.

* Lumi- Phos er et varemærke af Lumigen, Inc., et datterselskab af Beckman Coulter, Inc.

** ProClin er et varemærke af Rohm and Haas eller af selskabets datterselskaber eller filialer.

N=20
Inter Cal
% C.V.

Inter RP
% C.V.

Total
% C.V.

Negative prøver 12,1 12,3 15,0

Lav 1 prøver

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

Lav 2 prøver

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

Medium 1 prøver

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
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HIV combo Calibrators
REF A59429

Tilsigtet brug Access HIV combo Calibrators Kalibratorer er beregnet til at kalibrere Access HIV combo assayet til 
kvalitativ påvisning af HIV-1 antigen og HIV-1/HIV-1-O/HIV-2 antistoffer i humant serum og plasma 
(Li-heparin) ved hjælp af Access Immunoassaysystemerne.

Til In Vitro Diagnosticering

Alle producerede og kommercialiserede reagenser er underlagt et komplet kvalitetssystem lige fra 
modtagelsen af råmaterialet til den endelige kommercialisering af produktet.

Hvert parti sendes til kvalitetskontrol og frigives kun på markedet, når det overholder kravene for 
godkendelse.

Dokumentation vedrørende produktion og kontrol af hvert parti opbevares i virksomheden..

Oversigt og 
forklaring

Access HIV combo Calibrator Kalibratorer bruges til at fastlægge kalibreringen (bestemme cut-off 
værdien) for Access HIV combo assayet. Ved sammenligning af en prøves lysintensitet med cut-off 
værdien er det muligt at bestemme tilstedeværelsen eller fraværet af HIV-1 antigen og/eller 
HIV-1/HIV-1-O/HIV-2 antistoffer i prøverne. 

Sporbarhed Målestandarden (analytten) i Access HIV combo Calibrators Kalibratorer kan spores til fabrikantens 
arbejdskalibratorer. Sporbarhedsprocessen er baseret på EN ISO 17511.

Produkt- 
information

Access HIV combo Calibrators Kalibratorer

Kat. nr. A59429: C0-C1, 1.7 ml/hætteglas

• Leveres klar til brug.
• Opbevares opretstående og køligt ved 2 til 10°C.
• Bland indholdet ved at vende forsigtigt glasset op og ned før brug. Undgå, at der dannes bobler.
• Stabil indtil den udløbsdato der fremgår af etiketten ved opbevaring ved 2 til 10°C.
• Hætteglasset er stabilt ved 2 til 10°C i 120 dage efter første ibrugtagning.
• Kontrolværdier uden for område er tegn på mulig beskadigelse.
r

C0: Negativt (ikke-reaktivt) humant serum for HIV-1 antigen og HIV-1/HIV-1-O/ 
HIV-2 antistoffer med 0,1% natriumazid og 0,25% ProClin*300.

C1: Positivt (reaktivt) humant serum for anti-HIV-1 antistoffer med 0,1% 
natriumazid og 0,25% ProClin*300.

Kalibreringskort: 1
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Advarsler og 
forsigtigheds- 

regler 

• Til In Vitro diagnosticering.
• Patientprøver og blodderiverede produkter kan behandles rutinemæssigt og med minimal risiko vha. 

den beskrevne procedure. Disse produkter skal dog behandles som potentielt smittefarlige og 
håndteres ifølge almindelige forsigtighedsregler og regler for god laboratoriepraksis, uafhængig af 
deres oprindelse, behandling eller forudgående certificering. Benyt et passende desinfektionsmiddel 
til desinficeringen. Opbevar og bortskaf disse materialer og deres beholdere i overensstemmelse med 
lokale forskrifter og retningslinjer. 

• Humant kildemateriale, der er brugt under forberedelsen af kalibratorerne, er blevet testet og fundet 
ikke-reaktivt for hepatitis B-overfladeantigen (Hbs Ag), antistoffer mod hepatitis C-virus (HCV) og 
antistoffer mod human immunodeficiency virus (HIV-1 og HIV-2) og HIV-1 antigen undtagen 
kalibrator C1, som er positiv for HIV-1-antistoffer. Da ingen kendt testmetode kan garantere fuld 
sikkerhed mod tilstedeværelse af smittefarligt kildemateriale, bør alle reagenser og patientprøver 
håndteres som potentielle smittekilder til en infektiøs sygdom(37).

• Natriumazid kan reagere med bly- og kobberrør og dermed danne højeksplosive metalazider. Ved 
bortskaffelse af væsker skal der skylles med store mængder vand for at forhindre dannelse af 
azider(38). ProClin*300 er en potentiel hud-sensibilisator. Undgå at spilde eller sprøjte dette reagens 
på hud eller tøj. I tilfælde af kontakt med reagenset skylles med store mængder sæbevand
Xn. Farlig: 0,1% Natriumazid og 0,25% ProClin*300. 

R 22: Farlig ved indtagelse.

R 43: Kan give overfølsomhed ved kontakt med huden.

S 23: Undgå indånding af gas/røg/dampe/aerosoltåger.

S 24: Undgå kontakt med huden.

S 37: Brug egnede beskyttelseshandsker.

S 60: Dette materiale og dets beholder skal bortskaffes som farligt affald. 

• Materialets sikkerhedsdatablad (MSDS) udleveres på forespørgsel. 

Procedure Der henvises til de aktuelle systemvejledninger og/eller Hjælp-systemet for information om 
kalibreringsteori, konfiguration af kalibratorer, indførsel af forespørgsler om kalibratortest og 
gennemgang af kalibreringsdata.

Kalibrerings- 
detaljer

Access HIV combo Calibrators Kalibratorerne leveres negative (C0) og positive (C1). Access HIV 
combo assayet kræver en kalibrering (bestemmelse af cut-off værdien) for at have en aktiv "kalibrering". 
Kalibreringsdata er gyldige i op til 56 dage. 

Hver kalibrering kræver 220 µl C0 kalibrator (duplikat bestemmelser) og 330 µl C1 kalibrator (triplikat 
bestemmelser) ud over prøvebeholderen og systemets dødvolumen. En dråbe er lig med ca. 40 µl.

Procedurens 
begrænsninger

Hvis der findes tegn på mikrobiel kontamination eller overdreven uklarhed i et reagens, skal hætteglasset 
kasseres.

Access, SYNCHRON LX, UniCel, DxI og Beckman Coulter logo er varemærker af Beckman Coulter, 
Inc.

* ProClin er et varemærke af Rohm and Haas eller af selskabets datterselskaber eller filialer.
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HIVcombo QC
REF A59430

Tilsigtet brug Access HIV combo QC er beregnet til overvågning af systemydeevne for Access HIV combo assayet.

Til In Vitro Diagnosticering

Alle producerede og kommercialiserede reagenser er underlagt et komplet kvalitetssystem lige fra 
modtagelsen af råmaterialet til den endelige kommercialisering af produktet.

Hvert parti sendes til kvalitetskontrol og frigives kun på markedet, når det overholder kravene for 
godkendelse.

Dokumentation vedrørende produktion og kontrol af hvert parti opbevares i virksomheden..

Oversigt og 
forklaring

Kvalitetskontrolmaterialer simulerer patientprøvernes egenskaber og de er væsentlige for overvågning af 
immunkemiske analysers ydeevne. Desuden er de en integreret del af reglerne for god 
laboratoriepraksis(40, 43-49). Under udførelse af analyser med Access reagenser for HIV-1 antigen og anti 
HIV-1/HIV-1-O/HIV-2 antistoffer skal der medtages kvalitetskontrolmaterialer for at godkende 
analysernes integritet. De testede værdier bør falde inden for det acceptable område, hvis testsystemet 
fungerer korrekt.

Sporbarhed Målestandarden (analytten) i Access HIV combo QC kan spores til fabrikantens arbejdskalibratorer. 
Sporbarhedsprocessen er baseret på EN ISO 17511.

Produkt- 
information

Access HIV combo QC

Kat. nr. A59430: 4,4 m/hætteglas, 2 hætteglas hvert niveau 

• Leveres klar til brug.
• Opbevares opretstående og køligt ved 2 til 10°C.
• Bland indholdet ved at vende glasset forsigtigt op og ned før brug. Undgå, at der dannes bobler.
• Stabil indtil den udløbsdato der fremgår af etiketten ved opbevaring ved 2 til 10°C.
• Hætteglasset er stabilt ved 2 til 10°C i 120 dage efter første ibrugtagning.
• Kontrolværdier uden for område er tegn på mulig beskadigelse.
• Se QC værdikort vedrørende middelværdier og standard afvigelser (SD).
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Advarsler og 
forsigtigheds- 

regler 

• Til In Vitro diagnosticering.
• Patientprøver og blodderiverede produkter kan behandles rutinemæssigt og med minimal risiko vha. 

den beskrevne procedure. Disse produkter skal dog behandles som potentielt smittefarlige og 
håndteres ifølge almindelige forsigtighedsregler og regler for god laboratoriepraksis, uafhængig af 
deres oprindelse, behandling eller forudgående certificering. Benyt et passende desinfektionsmiddel 
til desinficeringen. Opbevar og bortskaf disse materialer og deres beholdere i overensstemmelse med 
lokale forskrifter og retningslinjer. 

• Humant kildemateriale, der er brugt under forberedelsen af kontrollen, er blevet testet og fundet 
ikke-reaktivt for hepatitis B-overfladeantigen (Hbs Ag) og antistoffer mod hepatitis C-virus (HCV). 
Da ingen kendt testmetode kan garantere fuld sikkerhed mod tilstedeværelse af infektiøse stoffer, bør 
alle reagenser og patientprøver håndteres som potentielle smittekilder til en infektiøs sygdom(37).

• Natriumazid kan reagere med bly- og kobberrør og dermed danne højeksplosive metalazider. Ved 
bortskaffelse af væsker skal der skylles med store mængder vand for at forhindre dannelse af 
azider(38).
ProClin*300 er en potentiel hud-sensibilisator. Undgå at spilde eller sprøjte dette reagens på hud eller 
tøj. I tilfælde af kontakt med reagenset skylles med store mængder sæbevand.

Xn. Farlig: 0,1% Natriumazid og 0,25% ProClin*300.

R 22: Farlig ved indtagelse.

R 43: Kan give overfølsomhed ved kontakt med huden.

S 23: Undgå indånding af gas/røg/dampe/aerosoltåger.

S 24: Undgå kontakt med huden.

S 37: Brug egnede beskyttelseshandsker.

S 60: Dette materiale og dets beholder skal bortskaffes som farligt affald.

• Materialets sikkerhedsdatablad (MSDS) udleveres på forespørgsel.

Procedure Access HIV combo QC skal behandles på samme måde som patientprøver og køres i overensstemmelse 
med de medfølgende anvisninger til instrumentet og / eller den anvendte metode.

Det er nødvendigt at anvende 110 µl af en prøve til hvert af de 3 niveauer ud over prøvebeholderen og 
systemets dødvolumen (enkelt bestemmelse) for at køre Access HIV combo QC. En dråbe er lig med ca. 
40 µl.

Da det er muligt at behandle prøver til enhver tid i et "random access" format frem for et "batch" format, 
bør kvalitetskontrolmaterialer være indbefattet i hver 24-timers periode(40). Der kan udføres mere 
hyppige kvalitetskontroller eller anvendes ekstra kontroller efter brugerens eget skøn og på baggrund af 
regler for god laboratoriepraksis eller krav vedrørende laboratorieakkreditering og gældende lovgivning. 
Der henvises til de pågældende systemvejledninger og/eller Hjælp-systemet for information om 
gennemgang af kvalitetskontrolresultater.

QC 1: Humant serum negativt (ikke-reaktivt) for HIV-1 antigen og anti 
HIV-1/HIV-1-O/HIV-2 antistoffer med 0,1% natriumazid og 0,25% 
ProClin*300.

QC 2: Humant serum positivt (reaktivt) for anti-HIV-1 antistoffer med 0,1% 
natriumazid og 0,25% ProClin*300.

QC 3: Renset HIV-1 antigen varmeinaktiveret med et kaotropisk stof i TRIS-buffer 
med 0,1% ProClin*300

QC Card: 1
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Procedurens 
begrænsninger

1. Anvendelsen af Access HIV combo QC er ikke blevet fastslået med andre assays end Access HIV 
combo assay.

2. Da det er muligt at behandle prøver til enhver tid i et "random access" format frem for et "batch" 
format, bør kvalitetskontrolmaterialer være indbefattet i hver 24-timers periode(40). Indbefat 
kommercielt tilgængelige kontroller og / eller ekstra kontroller opnået fra andre kilder til laboratoriets 
kvalitetskontrolsystem.

3. Kvalitetskontrolresultater, som ikke ligger inden for acceptable områder, kan tyde på ugyldige 
testresultater. Undersøg alle testresultater indhentet siden sidste acceptable kvalitetskontrol for den 
pågældende analyt.

4. Hvis der findes tegn på mikrobiel kontamination eller overdreven uklarhed i et reagens, skal 
hætteglasset kasseres. 

Forventede 
værdier

De forventede middelværdier () og SD'er (σ) for Access HIV combo QC1, QC2 og QC3 er anført på QC 
værdikortet, som medfølger i kittet til den første konfiguration af kvalitetskontrolsystemet. Hvert 
laboratorium bør fastlægge sine egne kriterier for acceptabilitet ved at vælge de regler for 
kvalitetskontrol, der skal gælde for kontrolresultaterne. Særskilte kontrolresultater bør ligge inden for det 
oprindelige acceptationsområde, hvert enkelt laboratorium bør dog opdatere middelværdi og SD efter 
indsamling af tilstrækkelige data. 

Da de specifikke niveauer for reaktivitet kan variere mellem forskellige fabrikanters assays, forskellige 
procedurer, forskellige partinumre og forskellige laboratorier, bør hvert enkelt laboratorium bestemme de 
specifikke niveauer for reaktivitet og fastlægge sit eget område for acceptable værdier. Det acceptable 
område kan eventuelt omfatte alle værdier inden for + 2 SD fra middelværdier for 20 datapunkter ud af 
20 bestemmelser i løbet af en periode på 30 dage.

BIO-RAD GARANTERER, AT DISSE PRODUKTER VIRKER SOM BESKREVET PÅ 
ETIKETTERNE SAMT I ANDET MEDFØLGENDE SKRIFTLIGT MATERIALE. BIO-RAD 
FRASKRIVER SIG ETHVERT ANSVAR FOR SALGBARHED OG EGNETHED TIL ANDRE 
FORMÅL. BIO-RAD FRASKRIVER SIG ENDVIDERE ENHVER FØLGESKADE, DER OPSTÅR 
UDEN FOR DEN OVENNÆVNTE, UDTRYKKELIGE GARANTI.

Access, SYNCHRON LX, UniCel, DxI og Beckman Coulter logo er varemærker af Beckman Coulter, 
Inc.

*ProClin er et varemærke af Rohm and Haas eller af selskabets datterselskaber eller filialer.
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