
HIV combo
REF A59428

Προβλεπόμενη 
χρήση

Ο προσδιορισμός Access HIV combo αποτελεί έναν ανοσοπροσδιορισμό παραμαγνητικού σωματιδίου 
χημειοφωταύγειας για την ποιοτική ανίχνευση του αντιγόνου p24 του HIV-1 και αντισωμάτων έναντι 
του HIV-1 (ομάδες M και O) και HIV-2 σε ανθρώπινο ορό και πλάσμα (ηπαρίνη Li), χρησιμοποιώντας 
τα Συστήματα Ανοσοπροσδιορισμού Access. Ο προσδιορισμός Access HIV combo προορίζεται να 
χρησιμοποιηθεί ως βοήθημα στη διάγνωση των λοιμώξεων HIV-1 ή HIV-2 και ως τεστ διαλογής δοτών 
αίματος και πλάσματος. Ο προσδιορισμός δεν προορίζεται για τη δοκιμή ή εξέταση ομαδοποιημένων 
δειγμάτων. Ένα αποτέλεσμα του προσδιορισμού Access HIV combo δε μπορεί να διακρίνει ανάμεσα 
στην ανίχνευση του αντιγόνου p24 του HIV-1 ή των αντισωμάτων έναντι των HIV-1 ή HIV-1-O ή 
HIV-2.

Για διαγνωστική χρήση In Vitro

 

Όλες τα αντιδραστήρια που κατασκευάζονται και διατίθενται στην αγορά υπόκεινται σε πλήρες ποιοτικό 
σύστημα ελέγχου από την παραλαβή των πρώτων υλών μέχρι την τελική εμπορεύσιμη μορφή του 
προϊόντος

Κάθε παρτίδα υποβάλλεται σε ποιοτικό έλεγχο και διατίθεται στην αγορά μόνο εφόσον συμμορφώνεται 
στα κριτήρια αποδοχής.

Τα αρχεία που σχετίζονται με την παραγωγή και τον έλεγχο καθεμιάς παρτίδας ξεχωριστά φυλάσσονται 
στην εταιρία μας.

Περίληψη και 
Επεξηγήσεις

Το Σύνδρομο Επίκτητης Ανοσολογικής Ανεπάρκειας (AIDS) είναι μια λοιμώδης νόσος η οποία 
οφείλεται στον ιό HIV και εκφράζεται με βαριά ανεπάρκεια της κυτταρικής ανοσίας. Δύο τύποι ιών που 
σχετίζονται με την ομάδα λεντιιών (lentivirus) απομονώθηκαν από τα λεμφοκύτταρα ασθενών με AIDS 
ή με τα πρώιμα σύνδρομά του(1,2,3). 

Ο πρώτος ιός που ονομάζεται HIV-1 (Ιός Ανθρώπινης Ανοσοανεπάρκειας) ήταν ο πρώτος που 
απομονώθηκε στη Γαλλία και στη συνέχεια στις ΗΠΑ. Ο δεύτερος ιός που ονομάζεται HIV-2 
αναγνωρίστηκε σε δύο ασθενείς αφρικανικής καταγωγής και βρέθηκε ότι αποτελεί την πηγή μιας νέας 
εστίας του AIDS στη Δυτική Αφρική(3,4,5,6).

Η γνώση της γενετικής ποικιλομορφίας των στελεχών HIV αποκτήθηκε από τον προσδιορισμό των 
αλληλουχιών των γονιδίων GAG, POL και ENV αντιπροσωπευτικών στελεχών κάθε υποτύπου(7). 

Μια φυλογενετική ανάλυση επέτρεψε την διάκριση διαφορετικών ομάδων του ιού HIV-1: ομάδα Μ 
(Κύρια), ομάδα Ν (μη-Μ, μη-Ο), ομάδα Ο (Παρεκτρεπόμενη τιμή) και ομάδα P (8,9,10,11,12,13).
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Η ομάδα Μ του HIV-1 περιλαμβάνει 9 υποτύπους (A, B, C, D, F, G, H, J and K)(11) και κυκλοφορούντες 
ανασυνδυασμένες μορφές (CRFs)(11,14). Η γεωγραφική κατανομή των διαφόρων υποτύπων είναι τώρα 
αρκετά καλά καθορισμένη(15,16). Ορισμένες παραλλαγές του HIV-1 έχουν μόνο 70% ομολογία για τα 
γονίδια GAG και POL με τα κύρια απομονωμένα στελέχη, και μόνο 50% για το γονίδιο ENV. Οι 
διαφορές αυτές μπορεί να ευθύνονται για την αποτυχία στη διάγνωση της νόσου σε μερικούς 
ασθενείς(17). Τα διάφορα στελέχη του HIV-2 εμφανίζουν κοινά αντιγονικά χαρακτηριστικά με τον ιό 
ανοσοανεπάρκειας του πιθήκου SIV, οποιαδήποτε ιική πρωτεΐνη και αν εξεταστεί (πρωτεΐνες 
περιβλήματος και πυρήνα, ετερολογία: 30%). Εμφανίζουν μικρότερη του 40% ομολογία με τις πρωτεΐνες 
περιβλήματος του HIV-1(3,18,19,20). Ωστόσο, ο HIV-2 είναι λιγότερο παθογόνος από τον HIV-1, και κατά 
την εξέλιξη προς νόσο, χαμηλότερους ιικούς τίτλους, και χαμηλότερα ποσοστά της κάθετης και 
οριζόντιας μετάδοσης(21,22,23,24).

Τα αντιγόνα και τα αντισώματα του HIV εμφανίζονται και είναι ανιχνεύσιμα σε διαφορετικά στάδια της 
ορομετατροπής και της λοίμωξης(25,26,27).

Η τρέχουσα διάγνωση της λοίμωξης HIV απαιτεί την ανίχνευση των αντι-HIV αντισωμάτων στον ορό 
χρησιμοποιώντας μια μέθοδο ELISA(28,29,30). Ωστόσο, υπάρχει μια μέση περίοδος 3 εβδομάδων μεταξύ 
της έκθεσης και της εμφάνισης των πρώτων αντισωμάτων. Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, το 
αντιγόνο p24 μπορεί να ανιχνευθεί στους περισσότερους ανθρώπους που έχουν μολυνθεί από τον HIV-1, 
ανεξάρτητα από τη γεωγραφική προέλευσή τους(31,32). Ο προσδιορισμός Access HIV combo επιτρέπει 
την ταυτόχρονη ανίχνευση αντισωμάτων έναντι τόσο του HIV-1 όσο και του HIV-2. Ο προσδιορισμός 
επίσης χρησιμοποιεί στα αντιδραστήρια ένα αντίσωμα έναντι του πολυπεπτιδίου p24  για την ανίχνευση 
του αντιγόνου p24 του HIV-1 πριν από την ορομετατροπή, μειώνοντας έτσι το διαγνωστικό παράθυρο 
ορομετατροπής και βελτιώνοντας την έγκαιρη διάγνωση της μόλυνσης από τον HIV(33,34,35,36).

Αρχές της 
Διαδικασίας

Ο προσδιορισμός Access HIV combo είναι ένας διαδοχικός ανοσοενζυμικός προσδιορισμός δύο 
βημάτων ("σάντουιτς"). 

Στο πρώτο βήμα του τεστ, προστίθενται το δείγμα, επικαλυμμένα παραμαγνητικά σωματίδια, 
βιοτινυλιωμένα μονοκλωνικά αντισώματα έναντι του αντιγόνου p24, διάλυμα πλύσης και διαλύτης 
αραίωσης για τον προσδιορισμό. Τα παραμαγνητικά σωματίδια επικαλύπτονται με ανασυνδυασμένη 
HIV-1 πρωτεΐνη, HIV-1-O / HIV-2 πολυπεπτίδια και μονοκλωνικά αντισώματα έναντι του αντιγόνου 
p24 του HIV-1. 

Μετά την επώαση σε ένα δοχείο αντίδρασης, τα υλικά που δεσμεύονται στη στερεά φάση βρίσκονται σε 
ένα μαγνητικό πεδίο, ενώ τα υλικά που δεν δεσμεύονται εκπλένονται και απομακρύνονται. 

Στο δεύτερο βήμα του τεστ, προστίθενται 3 πολυπεπτίδια και στρεπταβιδίνη επισημασμένη με αλκαλική 
φωσφατάση.

Μετά την επώαση, τα αντιδραστήρια που δεν έχουν δεσμευθεί απομακρύνονται με διαχωρισμό σε ένα 
μαγνητικό πεδίο και πλύσιμο. 

Ένα υπόστρωμα χημειοφωταύγειας Lumi-Phos* 530 προστίθεται στο δοχείο και το φως που παράγεται 
από την αντίδραση αυτή μετράται με έναν αναλυτή χημειοφωταύγειας. Η παραγωγή φωτός είναι 
συνάρτηση της ποσότητας του συζευγμένου ενζύμου που υπάρχει στο τέλος της αντίδρασης. 
Η ποσότητα φωτός που μετρήθηκε για ένα δείγμα επιτρέπει τον προσδιορισμό της παρουσίας 
αντισωμάτων αντι-HIV-1, ή HIV-2 και/ή p24 αντιγόνου, σε σύγκριση με μια τιμή αποκοπής που 
καθορίστηκε κατά τη διάρκεια της βαθμονόμησης του οργάνου. Αν η παραγωγή φωτός είναι ίση ή 
μεγαλύτερη από την τιμή αποκοπής, το δείγμα θεωρείται αντιδρών στον προσδιορισμό Access HIV 
combo.
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Πληροφορίες 
Προϊόντος

Πακέτα αντιδραστηρίου για το Access HIV combo
Αριθ. Κατ. Α59428: 100 καθορισμοί, 2 πακέτα, 50 τεστ/πακέτο
• Παρέχεται έτοιμο για χρήση.
• Φύλαξη σε όρθια θέση στους 2 έως 10°C.
• Ψύξτε στους 2 έως 10 °C για τουλάχιστον δύο ώρες πριν τη χρήση του οργάνου. 
• Είναι σταθερό μέχρι την ημερομηνία λήξης η οποία δηλώνεται στην ετικέτα όταν φυλάσσεται στους 

2 έως 10°C (η συσκευασία του αντιδραστηρίου δεν έχει ανοιχθεί).
• Σταθερό στους 2 έως 10 °C για 56 ημέρες σε χρήση μετά την αρχική χρήση. 
• Σημάδια πιθανής φθοράς είναι το σπασμένο ελαστομερές στρώμα της συσκευασίας ή τιμές μαρτύρων 

που βρίσκονται εκτός εύρους
• Αν το πακέτο του αντιδραστηρίου είναι κατεστραμμένο (δηλ. σπασμένο ελαστομερές), απορρίψτε το πακέτο.

Προειδοποιήσεις
και 

Προφυλάξεις 

• Για διαγνωστική χρήση In Vitro.
• Δείγματα ασθενών και προϊόντα παραγώγων αίματος μπορούν να επεξεργαστούν σε βάση ρουτίνας 

με ελάχιστο κίνδυνο χρησιμοποιώντας τη διαδικασία που περιγράφθηκε. Ωστόσο, πρέπει να γίνεται ο 
χειρισμός αυτών των προϊόντων ως δυνητικά λοιμογόνα σύμφωνα με τις γενικές προφυλάξεις και την 
καλή κλινική εργαστηριακή πρακτική, άσχετα από την προέλευση, την επεξεργασία, ή την πρότερη 
πιστοποίηση τους. Χρησιμοποιήστε κατάλληλο αντισηπτικό για απολύμανση. Φυλάξτε και 
απορρίψτε αυτά τα υλικά και τους περιέκτες τους σύμφωνα με τους τοπικούς κανονισμούς και τις 
κατευθυντήριες γραμμές(37).

• Το αζίδιο του νατρίου μπορεί να αντιδράσει με σωληνώσεις από μόλυβδο και χαλκό και να 
προκύψουν εκρηκτικές ενώσεις αζιδίων μετάλλων. Μετά την απόρριψη χρησιμοποιήστε άφθονη 
ποσότητα νερού ώστε να αποφευχθεί η συγκέντρωση αζιδίου(38). 
Το ProClin**300 είναι πιθανό ερεθιστικό του δέρματος. Αποφύγετε τη διαρροή ή την επαφή του 
αντιδραστήριου αυτού με το δέρμα ή τα ρούχα. Σε περίπτωση επαφής με το αντιδραστήριο, πλύνετε 
διεξοδικά με σαπούνι και νερό. 
Xn. Επιβλαβές: 0,1% Αζίδιο του Νατρίου και (0,25%) ProClin**300. 

R 22: Επιβλαβές σε περίπτωση κατάποσης.
R 43: Μπορεί να προκαλέσει ερεθισμό σε επαφή με το δέρμα.
S 23: Μην αναπνέετε αέρια / αναθυμιάσεις / ατμούς / εκνεφώματα 
S 24: Αποφύγετε επαφή με το δέρμα.
S 37: Φορέστε κατάλληλα γάντια.
S 60: Το υλικό και ο περιέκτης του πρέπει να απορρίπτονται ως επικίνδυνα απόβλητα. 

• Το Δελτίο Στοιχείων Ασφάλειας Προϊόντος (MSDS) είναι διαθέσιμο κατόπιν αιτήματος.

R1a: Παραμαγνητικά σωματίδια επικαλυμμένα με ανασυνδυασμένη HIV-1 
πρωτεΐνη (gp 160), HIV-1-O (gp 41) και HIV-2 (gp 36) πολυπεπτίδια και 
μονοκλωνικά αντισώματα έναντι του αντιγόνου p24, που βρίσκονται σε 
εναιώρημα μέσα σε αλατούχο ρυθμιστικό διάλυμα TRIS, με 0,1% αζίδιο του 
νατρίου και ProClin**300 (0,25%).

R1b: Πρόσθετο συζυγές: Αλατούχο ρυθμιστικό διάλυμα TRIS, με 0.1% αζίδιο του 
νατρίου και ProClin**300 (0,25%).

R1c: Πρόσθετο σωματιδίων: Ρυθμιστικό αλατούχο διάλυμα TRIS με βιοτινυλιωμένα 
μονοκλωνικά αντισώματα έναντι του p24 αντιγόνου του HIV-1, με 0,1% αζίδιο 
του νατρίου και ProClin**300 (0,25%). 

R1d: Συζυγή: HIV-1, HIV-1-O, HIV-2 πολυπεπτίδια και στρεπταβιδίνη συζευγμένη 
με αλκαλική φωσφατάση, με 0,1% αζίδιο του νατρίου και ProClin**300 
(0,25%). 
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Συλλογή και 
προετοιμασία 

δείγματος

1. Ο ορός (συμπεριλαμβανομένων των σωλήνων διαχωρισμού του ορού) και το πλάσμα (Li ηπαρίνη, 
συμπεριλαμβανομένων των σωλήνων διαχωρισμού πλάσματος) είναι τα συνιστώμενα δείγματα.

2. Μη θερμαίνετε τα δείγματα.
3. Τηρήστε τις παρακάτω συστάσεις σχετικά με το χειρισμό, την επεξεργασία και τη φύλαξη των 

δειγμάτων αίματος(39):
• Συλλέξτε όλα τα δείγματα αίματος τηρώντας τις προφυλάξεις ρουτίνας για τη φλεβοκέντηση.
• Αφήστε τα δείγματα ορού να πήξουν εντελώς πριν τη φυγοκέντριση.
• Διατηρήστε τους σωλήνες πωματισμένους ανά πάσα στιγμή.
• Φυλάξτε τα δείγματα σφιχτά πωματισμένα σε θερμοκρασία δωματίου (15 έως 23 °C) για όχι 
περισσότερο από είκοσι τέσσερις ώρες.

• Αν ο προσδιορισμός δεν πρόκειται να ολοκληρωθεί εντός είκοσι τεσσάρων ωρών, ψύξτε τα 
δείγματα στους 2 ως 8°C.

• Εάν ο προσδιορισμός δεν πρόκειται να ολοκληρωθεί μέσα σε 8 ημέρες στους 2 ως 8°C, ή για την 
αποστολή των δειγμάτων, καταψύξτε στους -20°C ή χαμηλότερα.

4. Χρησιμοποιήστε τις ακόλουθες οδηγίες κατά την προετοιμασία δειγμάτων:
• Βεβαιωθείτε ότι υπολείμματα ινώδους και κυτταρικά υλικά έχουν απομακρυνθεί πριν την 
ανάλυση. 

• Ακολουθήστε τις συστάσεις του κατασκευαστή σχετικά με το σωλήνα συλλογής αίματος για 
φυγοκέντρηση.

5. Κάθε εργαστήριο πρέπει να καθορίσει τη δυνατότητα αποδοχής των σωλήνων συλλογής του αίματος 
και των προϊόντων διαχωρισμού του ορού. Αποκλίσεις στα προϊόντα αυτά μπορεί να υπάρξουν 
μεταξύ των κατασκευαστών και, κατά καιρούς, από παρτίδα σε παρτίδα.

6. Ξεπαγώστε τα δείγματα όχι περισσότερο από 3 φορές. Μια μελέτη 25 φρέσκων μη αντιδρώντων ορών 
και 25 νέα αντιδρώντων ορών δεν παρουσίασε κλινικά σημαντικές αλλαγές στη δοσολογία μετά από 
τρεις κύκλους ψύξης-απόψυξης.

7. Μετά την απόψυξη, το δείγμα πρέπει να φυγοκεντρηθεί ξανά στα 3.000 g για 15 λεπτά και να 
μεταφερθεί σε ένα κύπελλο, προκειμένου να απομακρυνθούν τυχόν αιωρούμενα σωματίδια ινώδους ή 
συσσωματώματα που ενδέχεται να δώσουν εσφαλμένα θετικά αποτελέσματα. 

8. Δείγματα που περιέχουν έως και 200 mg/L και 300 mg/L για μη συζευγμένη και συζευγμένη 
χολερυθρίνη αντιστοίχως, έως 90 g/L αλβουμίνη, λιπαιμικά δείγματα που περιέχουν το ισοδύναμο 
30 g/L τριελαΐνης (τριγλυκερίδια) και αιμολυμένα δείγματα που περιέχουν μέχρι 2 g/L αιμοσφαιρίνη, 
δεν επηρεάζουν τα αποτελέσματα.

Παρεχόμενα 
Υλικά

R1 Πακέτα αντιδραστηρίου για το Access HIV combo  

Υλικά που 
απαιτούνται 

αλλά δεν 
παρέχονται 

1. Βαθμονομητές Access HIV combo Παρέχονται με τη μορφή ενός αρνητικού ορού για το αντίσωμα 
του HIV και ενός θετικού ορού για το αντίσωμα του HIV 
Αριθ. Κατ. Α59429:

2. Υλικά ποιοτικού ελέγχου: Access HIV combo QC, παρέχεται με τη μορφή ενός αρνητικού ορού για 
το αντίσωμα του HIV, με τη μορφήενός θετικού ορού για αντι-HIV-1 και με τη μορφή ενός αντιγόνου 
HIV-1 θετικού στο ρυθμιστικό διάλυμα Tris  
Αριθ. Κατ. Α59430:

3. Υπόστρωμα Access 
Αριθ. Κατ. 81906

4. Access 2: 
Ρυθμιστικό διάλυμα έκπλυσης: Ρυθμιστικό διάλυμα έκπλυσης ΙΙ Access, Αριθ. Κατ. Α16792

5. UniCel® DxI®: 
Ρυθμιστικό διάλυμα έκπλυσης: Ρυθμιστικό διάλυμα έκπλυσης ΙΙ UniCel DxI, Αριθ. Κατ. 16793

6. Συστήματα: 
Access 2, UniCel DxI 800 και 600 Συστήματα Ανοσοπροσδιορισμού, UniCel DxC 880i, 860i, 680i 
και 660i Synchron®Access Κλινικά Συστήματα.
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Διαδικαστικά 
Σχόλια

1. Ανατρέξτε στα κατάλληλα εγχειρίδια συστήματος και/ ή στο σύστημα Βοήθειας για μια ειδική 
περιγραφή της εγκατάστασης της έναρξης, των αρχών λειτουργίας, των χαρακτηριστικών απόδοσης 
του συστήματος, των οδηγιών λειτουργίας, των διαδικασιών βαθμονόμησης, των περιορισμών 
λειτουργίας και προφυλάξεις, κίνδυνοι, συντήρηση, και επίλυση προβλημάτων.

2. Αναμίξτε τα περιεχόμενα νέων (μη τρυπημένων) πακέτων αντιδραστηρίου αναστρέφοντας απαλά 
αρκετές φορές το πακέτο πριν από την τοποθέτησή του στο όργανο. Μην αναστρέφετε ανοιγμένα 
(τρυπημένα) πακέτα.

3. Χρησιμοποιήστε εκατό δέκα μL (110 μL) του δείγματος για κάθε καθορισμό πρόσθετα στον περιέκτη 
του δείγματος και τους νεκρούς όγκους του συστήματος. Ανατρέξτε στα κατάλληλα εγχειρίδια 
συστήματος και/ ή στο σύστημα Βοήθειας για τον ελάχιστο όγκο δείγματος που απαιτείται.

4. Ο χρόνος ως το πρώτο αποτέλεσμα είναι περίπου 60 λεπτά.
5. Η προεπιλεγμένη μονάδα μέτρησης του συστήματος για τα αποτελέσματα του δείγματος είναι ο 

λόγος Σήμα/Τιμή Αποκοπής (S / CO). 

Διαδικασία Ανατρέξτε στα κατάλληλα εγχειρίδια συστήματος και/ ή στο σύστημα Βοήθειας για πληροφορίες 
σχετικά με το χειρισμό των δειγμάτων, τη ρύθμιση των τεστ, τα απαιτούμενα τεστ και την εξέταση των 
αποτελεσμάτων των τεστ.

Λεπτομέρειες 
Βαθμονόμησης

Ένα ενεργό σημείο βαθμονόμησης απαιτείται για όλα τα τεστ. Για τον προσδιορισμό Access HIV 
combo, απαιτείται βαθμονόμηση κάθε 56 ημέρες. Ανατρέξτε στα κατάλληλα εγχειρίδια συστήματος 
και/ή στο σύστημα Βοήθειας για πληροφορίες σχετικά με τη θεωρία βαθμονόμησης, τη ρύθμιση των 
βαθμονομητών, την καταχώριση απαίτησης τεστ βαθμονόμησης και την εξέταση δεδομένων 
βαθμονόμησης. 

Έλεγχος 
Ποιότητας

Τα υλικά Ελέγχου Ποιότητας προσομοιώνουν τα χαρακτηριστικά των δειγμάτων των ασθενών και είναι 
απαραίτητα για την παρακολούθηση της απόδοσης του συστήματος ανοσοχημικού προσδιορισμού. 
Επειδή τα δείγματα μπορούν να υποβάλλονται σε επεξεργασία σε οποιαδήποτε στιγμή με μια μορφή 
«τυχαίας πρόσβασης» παρά με τη μορφή «παρτίδας», τα υλικά ελέγχου ποιότητας πρέπει να 
συμπεριλαμβάνονται σε κάθε χρονική περίοδο 24 ωρών(40). Συμπεριλάβετε το Access HIV combo QC, 
ή άλλα εμπορικά διαθέσιμα υλικά ελέγχου ποιότητας που καλύπτουν τουλάχιστον δύο επίπεδα της προς 
ανάλυση ουσίας. Η συχνότερη  χρήση μαρτύρων ή πρόσθετων μαρτύρων αφήνεται στη διακριτική 
ευχέρεια του χρήστη με βάση τις καλές εργαστηριακές πρακτικές ή τις απαιτήσεις πιστοποίησης του 
εργαστηρίου και τους ισχύοντες νόμους. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κατασκευαστή για την 
ανασύσταση και την αποθήκευση. Κάθε εργαστήριο πρέπει να καθιερώσει μέσες τιμές και αποδεκτές 
περιοχές για να διασφαλίσει την κατάλληλη απόδοση. Αποτελέσματα ποιοτικού ελέγχου που δε 
βρίσκονται εντός των αποδεκτών ορίων μπορεί να είναι ένδειξη αναξιόπιστων αποτελεσμάτων των τεστ. 
Εξετάστε όλα τα αποτελέσματα των τεστ που διενεργήθηκαν από τη λήψη της τελευταίου σημείου 
δοκιμής αποδεκτού ποιοτικού ελέγχου για αυτή την προς ανάλυση ουσία. Ανατρέξτε στα κατάλληλα 
εγχειρίδια συστήματος και/ή στο σύστημα Βοήθειας για πληροφορίες σχετικά με τη εξέταση των 
αποτελεσμάτων ελέγχου ποιότητας.

Ο προσδιορισμός Access HIV combo έχει αξιολογηθεί σε εύρος θερμοκρασίας από 18-32 °C. 
Για βέλτιστα αποτελέσματα, η βαθμονόμηση και ο έλεγχος δείγματος του ασθενούς πρέπει να 
διεξάγονται κάτω από παρόμοιες συνθήκες θερμοκρασίας Αν η θερμοκρασία περιβάλλοντος του 
εργαστηρίου κυμαίνεται σε τιμές μεγαλύτερες του ± 5 °C από τη θερμοκρασία της βαθμονόμησης, 
εξετάστε τα αποτελέσματα του ελέγχου ποιότητας και βαθμονομήστε ξανά αν είναι απαραίτητο. 
 Access HIV combo A97216B

5/22



Αποτελέσματα Τα αποτελέσματα της εξέτασης του ασθενή υπολογίζονται αυτόματα από το λογισμικό του συστήματος 
χρησιμοποιώντας την τιμή αποκοπής που έχει προσδιοριστεί με ενεργό βαθμονόμηση. Τα αποτελέσματα 
(Σήμα/ Τιμή Αποκοπής = S/CO) χαρακτηρίζονται ως "αντιδρώντα" ή "μη αντιδρώντα" ως συνάρτηση 
της σχέσης τους με την "τιμή αποκοπής" (σήμα μεγαλύτερο ή ίσο και σήμα μικρότερο από την τιμή 
αποκοπής, αντίστοιχα). Ωστόσο, αποτελέσματα ~10% χαμηλότερα από την τιμή αποκοπής θα πρέπει να 
ερμηνεύονται με σύνεση και να επανεξετάζονται διπλά. Αυτή η συνιστώμενη γκρίζα ζώνη (από 0,9 έως 
λιγότερο από 1,0) θα πρέπει να αποθηκεύεται από το χρήστη στο λογισμικό του συστήματος (ανατρέξτε 
στα κατάλληλα εγχειρίδια συστήματος και/ή στο σύστημα Βοήθειας για πλήρεις οδηγίες σχετικά με τη 
γκρίζα ζώνη για ποιοτικό προσδιορισμό). Με αυτόν τον τρόπο αναφέρεται αυτόματα ένα διακριτικό 
σημείο, το οποίο επιτρέπει την ταχεία αναγνώριση ενός αποτελέσματος το οποίο βρίσκεται στην γκρίζα 
ζώνη. Τα αποτελέσματα των ασθενών μπορούν να εξεταστούν χρησιμοποιώντας την οθόνη των 
Αποτελεσμάτων των Δειγμάτων. Ανατρέξτε στα κατάλληλα εγχειρίδια συστήματος και/ ή στο σύστημα 
Βοήθειας για πληροφορίες σχετικά με τη εξέταση των αποτελεσμάτων.

Ανάλυση πρώτου αποτελέσματος:

• Κάθε δείγμα με λόγο (S/CO) χαμηλότερο από 0,9 θεωρείται ως μη αντιδρών με το τεστ Access HIV 
combo. 

• Δείγματα με λόγο (S/CO) μεταξύ 0,9 και 1 βρίσκονται στη γκρίζα ζώνη και θα πρέπει να 
υποβάλλονται σε διπλή εξέταση πριν την τελική ερμηνεία των αποτελεσμάτων.

• Δείγματα με λόγο (S/CO) ίσο ή μεγαλύτερο από 1, θεωρούνται αρχικά ως αντιδρώντα με το Access 
HIV combo και τέτοια δείγματα θα πρέπει να υποβάλλονται σε διπλή εξέταση πριν από την τελική 
ερμηνεία των αποτελεσμάτων.

Ανάλυση δεύτερου αποτελέσματος:

Όλα τα δείγματα που θεωρούνται αρχικά αντιδρώντα ή με αποτελέσματα στην γκρίζα ζώνη θα πρέπει να 
υποβάλλονται σε διπλή εξέταση με τη χρήση του προσδιορισμού Access HIV combo: 

• Εάν τα αποτελέσματα των επαναληπτικών τεστ είναι < 1,0 S/CO, το δείγμα πρέπει να θεωρηθεί ως μη 
αντιδρών (αρνητικό) για τον προσδιορισμό HIV combo. 

• Εάν ένα από τα δύο αποτελέσματα είναι ≥ 1,0 S/CO, τα αρχικά αποτελέσματα είναι 
επαναλαμβανόμενα και το δείγμα χαρακτηρίζεται ως "αντιδρών" για το τεστ προσδιορισμού Access 
HIV combo. 

Ωστόσο, σύμφωνα με τους τοπικούς κανονισμούς, είναι απαραίτητο να αναλύεται κάθε "αντιδρών" 
δείγμα με συμπληρωματικά τεστ, συμπεριλαμβανομένης τουλάχιστον μιας επιβεβαιωτικής μεθόδου για 
να καθοριστεί με ακρίβεια το θετικό αποτέλεσμα.
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Πίνακας 1: Ερμηνεία των αποτελεσμάτων για τον προσδιορισμό HIV combo

Περιορισμοί 
της 

Διαδικασίας

1. Ο προσδιορισμός Access HIV combo προορίζεται για χρήση με δείγμα ανθρώπινου ορού ή 
πλάσματος (Li ηπαρίνη)  
μόνο. Τα χαρακτηριστικά απόδοσης με χρήση άλλων τύπων δείγματος δεν έχουν καθιερωθεί ή είναι 
περιορισμένα.

2. Ο προσδιορισμός Access HIV combo είναι αυστηρά περιορισμένος στην ανίχνευση του αντιγόνου 
του HIV-1 και των αντισωμάτων HIV-1/HIV-1-O/HIV-2 σε ανθρώπινο ορό ή πλάσμα (Li ηπαρίνη). 

3. Τα αποτελέσματα που λαμβάνονται με τον προσδιορισμό Access HIV combo πρέπει να σχετίζονται 
με τα συμπτώματα αν υπάρχουν, και με το ιστορικό κλινικής αναφοράς.

4. Για προσδιορισμούς που χρησιμοποιούν αντισώματα, υπάρχει πιθανότητα παρεμβολής από ετερόφιλα 
αντισώματα στο δείγμα του ασθενούς. Ασθενείς που εκτίθενται συχνά σε ζώα ή έχουν λάβει 
ανοσοθεραπεία ή διαγνωστικές επεμβάσεις με τη χρήση ανοσοσφαιρινών ή τμήματα ανοσοσφαιρίνης 
πιθανόν να παραγάγουν αντισώματα, π.χ. HAMA, που παρεμβάλλονται στους ανοσοπροσδιορισμούς. 
Επιπλέον, άλλα ετερόφιλα αντισώματα, όπως ανθρώπινα αντισώματα αίγας μπορεί να υπάρχουν σε 
δείγματα ασθενών(41,42). 
Τέτοια παρεμβαλλόμενα αντισώματα μπορεί να προκαλέσουν λανθασμένα αποτελέσματα. 
Αξιολογήστε προσεκτικά τα αποτελέσματα ασθενών που υποπτεύεστε ότι φέρουν αυτά τα 
αντισώματα.

5. Δείγματα μεταμοσχευμένων ασθενών πρέπει να ελέγχονται πριν καταψυχθούν. 
6. Η απόδοση δεν έχει καθοριστεί με τη χρήση δειγμάτων από πτώματα ή σωματικών υγρών πέραν του 

ανθρώπινου ορού και πλάσματος.
7. Το μέγεθος του μετρούμενου αποτελέσματος, πάνω από την τιμή αποκοπής, δεν είναι ενδεικτικό του 

συνολικού ποσού των αντισωμάτων και/ή των αντιγόνων που υπάρχουν. 
8. Τα αποτελέσματα του Access HIV combo πρέπει να ερμηνευθούν υπό το φως της συνολικής κλινικής 

παρουσίασης του ασθενούς, που περιλαμβάνει: το κλινικό ιστορικό, τα δεδομένα από πρόσθετα τεστ 
και άλλες κατάλληλες πληροφορίες.

Αποτέλεσμα
Λόγος: Σήμα/Τιμή Αποκοπής Ερμηνεία Συμπληρωματικά τεστ

Ανάλυση πρώτου 
αποτελέσματος

S/CO < 0,9 Μη αντιδρών

HIV-1 p24 και/ή 
HIV-1/HIV-1-O/HIV-2 

αντίσωμα δεν ανιχνεύθηκε 
Μη διαθέσιμο

S/CO ≥ 1 Αντιδρών « Αρχικά Αντιδρών » Επανεξέταση εις διπλούν

0,9 ≤ S/CO < 1,0 Γκρίζα ζώνη « Αρχικά Αντιδρών » Επανεξέταση εις διπλούν

Ανάλυση δεύτερου 
αποτελέσματος

Επανεξέταση εις διπλούν: 
Αν τα 2 αποτελέσματα 

είναι < 1
Μη αντιδρών

HIV-1 p24 και/ή 
HIV-1/HIV-1-O/HIV-2 

αντίσωμα δεν ανιχνεύθηκε 
Μη διαθέσιμο

Επανεξέταση εις διπλούν: 
Αν ένα από τα 2 

αποτελέσματα είναι ≥1
Αντιδρών

HIV-1 p24 και/ή 
HIV-1/HIV-1-O/HIV-2 
αντίσωμα ανιχνεύθηκε 
« Επαναλαμβανόμενα 

Αντιδρών »

Τεστ επιβεβαίωσης
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9. Ένα μη αντιδρών αποτέλεσμα δείχνει ότι το ελεγχόμενο δείγμα δεν περιέχει αντιγόνα και δεν 
ανιχνεύονται αντισώματα με τον προσδιορισμό Access HIV combo. Αυτό δεν αποκλείει την 
πιθανότητα μόλυνσης από τον HIV-1 ή τον HIV-2.

10.Για να ανακοινωθεί μια μόλυνση, ένα αποτέλεσμα αντίδρασης που λαμβάνεται με τον προσδιορισμό 
Access HIV combo πρέπει να επιβεβαιωθεί με μία κατάλληλη μέθοδο.

11.Ανοσοκατασταλμένα άτομα και καταστάσεις όπως σοβαρή λοίμωξη και θεραπεία με 
ανοσοκατασταλτικά φάρμακα, μπορεί να έχουν ως αποτέλεσμα την καταστολή των επιπέδων των 
αντισωμάτων κάτω από το όριο ανίχνευσης της ανάλυσης. Αποτελέσματα που λαμβάνονται από 
τέτοια δείγματα θα πρέπει να ερμηνεύονται με προσοχή.

Ειδικά 
χαρακτηριστικ

ά απόδοσης

Ευαισθησία
Μελέτες ευαισθησίας με Access HIV combo διενεργήθηκαν με τον έλεγχο επιβεβαιωμένων δειγμάτων 
HIV αντισωμάτων, δειγμάτων από ασθενείς με οξεία λοίμωξη, από εμπορικά διαθέσιμα πάνελ 
ορομετατροπής, και δείγματα HIV αντιγόνων (χωρίς προσμίξεις ή αραιωμένα).

1. Αναλυτική ευαισθησία

Ο προσδιορισμός Access HIV combo έχει μια αναλυτική ευαισθησία <2 IU/mL στο αντιγόνο p24 του 
HIV-1. 
Το όριο ευαισθησίας του προσδιορισμού υπολογίστηκε με ανάλυση παλινδρόμησης του NIBSC 
90/636 από το πάνελ του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (WHO) και του εσωτερικού προτύπου της 
Bio-Rad για το αντιγόνο του HIV. 

2.  Κλινική ευαισθησία

• Επιβεβαιωμένα θετικά δείγματα αντισωμάτων HIV

• Η ευαισθησία του HIV-1 ερευνήθηκε σε 674 επιβεβαιωμένα θετικά δείγματα και βρέθηκε ίση με 
100% (95% CI: 99,41 - 100%).

Τα δείγματα περιλαμβάνουν γονοτυπικά αναλυμένους υπότυπους και δείγματα παραλλαγών:

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

Όπως απαιτείται, εξετάστηκαν κατ’ ελάχιστον 3 δείγματα ανά υπότυπο.

• Η ευαισθησία του HIV-2 εκτιμήθηκε με τον έλεγχο 126 καλά τεκμηριωμένων δειγμάτων και 
δηλώθηκε ίση με 100% (95% CI: 97,11 – 100%).

• Δείγματα από ασθενείς με οξεία λοίμωξη και από εμπορικά πάνελ ορομετατροπής 

• Η ευαισθησία της ομάδας Μ του HIV-1 πριν την ορομετατροπή και στο μέγιστο βαθμό 
ορομετατροπής ερευνήθηκε σε 86 δείγματα. 

• Η ευαισθησία ορομετατροπής του προσδιορισμού Access HIV combo αξιολογήθηκε με τον έλεγχο 
διαδοχικών δειγμάτων από 61 καλά τεκμηριωμένα εμπορικά πάνελ ορομετατροπής για τον HIV 
(131 δειγμάτων με πρόσφατη λοίμωξη σε HIV).

Ο πίνακας 2 δείχνει τα αποτελέσματα από 6 πάνελ ορομετατροπής
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Πίνακας 2: Πάνελ ορομετατροπής

* Στοιχεία από τους πωλητές

Πάνελ Ταυτότητα 
δείγματος

Ημέρες μετά την 1η 
αιμοληψία

Access® HIV 
combo (S/CO) PCR* Western Blot*

BBI 9012

9012-05 14 0,53 Θετική Αρνητική

9012-06 16 1,21 Θετική Αρνητική

9012-07 21 25,36 Θετική Αρνητική

BBI 9017

9017-04 10 0,32 Θετική Αρνητική

9017-06 13 1,19 Θετική Θετική

9017-07 17 3,48 Θετική Θετική

9017-08 20 4,15 Θετική Θετική

9017-09 24 2,44 Θετική Θετική

9017-10 28 5,67 Θετική Θετική

9017-11 31 42,27 Θετική Θετική

BBI 9022

9022-07 23 0,77 Θετική Αρνητική

9022-08 25 5,81 Θετική Αρνητική

9022-09 32 161,31 Θετική Αρνητική

PRB 950

PRB950-01 0 0,29 Αρνητική Αρνητική

PRB950-02 18 1,12 Θετική Αρνητική

PRB950-03 21 8,03 Θετική Αρνητική

PRB950-04 28 21,15 Θετική Θετική

BBI 9034 9034-10 42 0,28 Αρνητική Αρνητική

9034-11 47 1,75 Θετική Αρνητική

9034-12 51 20,47 Θετική Αρνητική

Zeptometrix

6243

6243-06 20 0,37 Θετική Απροσδιόριστη

6243-07 25 1,37 Θετική Απροσδιόριστη

6243-08 27 1,89 Θετική Απροσδιόριστη

6243-09 30 6,68 Θετική Απροσδιόριστη

6243-10 32 18,06 Θετική Απροσδιόριστη
 Access HIV combo A97216B
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• Δείγματα HIV-1 αντιγόνου 
Ευαισθησία = 100% (104/104) (95% CI: 96,52 – 100%)

Η ευαισθησία της μεθόδου αξιολογήθηκε με την εξέταση 104 καλά τεκμηριωμένων δειγμάτων που 
συμπεριελάμβαναν:

• Τα υπερκείμενα 44 καλλιεργειών κυττάρων για το αντιγόνο του HIV της ομάδας Μ του 
HIV-1 από τους ακόλουθους γονότυπους: 10A, 5B, 8C, 5D, 10E, 1F, 2G, 1H, 2J

• 21 εμπορικώς διαθέσιμα θετικά δείγματα του αντιγόνου του HIV 
• 39 θετικά δείγματα του αντιγόνου του HIV από 86 δείγματα ορού σε διαφορετικά στάδια της 

ορομετατροπής 

• Φρέσκα δείγματα
103 θετικά δείγματα για HIV εξετάστηκαν μέσα σε 1 ημέρα από τη συλλογή του αίματος.

Ειδικότητα

Η ειδικότητα του προσδιορισμού Access HIV combo έδειξε ειδικότητα ≥ 99,5%. Η ειδικότητα αυτή 
ερευνήθηκε ελέγχοντας:

Εξετάστηκαν 477 δείγματα από ασθενείς που παρουσιάζουν διαφορετικές παθολογικές καταστάσεις ή 
καταστάσεις που δε συνδέονται με τον HIV: έγκυες γυναίκες, ρευματοειδής παράγοντας, κίρρωση 
ήπατος, χρόνια νεφρική ανεπάρκεια, αιμοκάθαρση, μεταμοσχεύσεις, ασθενείς που λαμβάνουν 
lenograstim, ανθρώπινη ανοσοσφαιρίνη έναντι των ποντικών, αντιπυρηνικά αντισώματα, μυκόπλασμα 
της πνευμονίας, παρβοϊός, μυέλωμα, άλλες ιογενείς ή βακτηριακές λοιμώξεις (HAV, HBV, HCV, 
Ερυθρά, Τοξοπλάσμωση, σύφιλης, Παρωτίτιδα, Ιλαρά, CMV, HSV, EBV, VZV, HTLVI, Ελονοσία, 
ασθενείς εμβολιασμένοι για τη γρίπη). 

Η ειδικότητα ήταν ίση με 98,10% (414/422) (95% CI: 96,30 – 99,18%) χωρίς τον πληθυσμό του 
καταψυγμένου μοσχεύματος (δείτε περιορισμούς της διαδικασίας, σημείο νούμερο 5).

Τύπος δείγματος

Ειδικότητα IR Ειδικότητα RR

n % 95% διάστημα 
εμπιστοσύνης n % 95% διάστημα 

εμπιστοσύνης

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

Επιλεγμένοι 
νοσηλευόμενοι 

ασθενείς

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

Μη επιλεγμένοι 
νοσηλευόμενοι 

ασθενείς

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

Έγκυες γυναίκες 200 / 200 100,00 [98,17-100%] 200 /200 100,00 [98,17 - 100%]

Συνολικός μέσος 
όρος

10938 / 10955 99,84 [99,75-99,91%] 10951 / 10955 99,96 [99,91 - 99,99%]
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Πέντε μη ειδικές αντιδράσεις βρέθηκαν με:

• Θετικά δείγματα VZV (7,7%)
• Θετικά δείγματα EBV (6,7%)
• Θετικά δείγματα HCV (2,9%)
• Ρευματοειδής παράγοντας (7,1%)
• Θετικά δείγματα σύφιλης (2,3%)

Ακρίβεια 

Η ακρίβεια του προσδιορισμού Access HIV combo καθορίστηκε από την ανάλυση 13 δειγμάτων: 
1 αρνητικό δείγμα, 1 χαμηλό θετικό δείγμα (Χαμηλό 1), 1 δείγμα πολύ κοντά στην τιμή αποκοπής 
(χαμηλό 2),1 μέσο θετικό δείγμα για τους HIV-1, HIV-2, HIV-1-O και αντιγόνο του HIV. 

Η ακρίβεια εντός σειράς της ανάλυσης αξιολογήθηκε εξετάζοντας 13 δείγματα σε μια σειρά ανάλυσης με 
30 επαναλήψεις σε 1 σύστημα. Τα CV υπολογίστηκαν. 

Η ακρίβεια εντός σειράς της ανάλυσης αξιολογήθηκε εξετάζοντας αυτά τα 13 δείγματα σε μια παρτίδα, 
εις διπλούν, σε δύο διαφορετικές σειρές ανάλυσης ανά ημέρα (πμ και μμ), από δύο χειριστές για μια 
περίοδο 20 ημερών. 

Η ακρίβεια εντός της παρτίδας αξιολογήθηκε εξετάζοντας αυτά τα 13 δείγματα σε 5 επαναλήψεις με 
4 διαφορετικές παρτίδες χρησιμοποιώντας 4 διαφορετικές παρτίδες βαθμονόμησης. 

Τα αποτελέσματα φαίνονται στους παρακάτω πίνακες:

Ακρίβεια εντός ανάλυσης:

N=30
Μέσος όρος
(λόγος: τιμή δείγματος 
/τιμή κατωφλίου)

% C.V.

Αρνητικά δείγματα 0,28 10,6

Δείγματα Χαμηλού 1

VIH-1 2,19 4,1

VIH-2 2,20 4,7

VIH-1-O 1,91 2,6

HIV-1 Ag 2,40 5,0

Δείγματα Χαμηλού 2

VIH-1 0,96 5,9

VIH-2 0,95 4,4

VIH-1-O 1,16 4,6

HIV-1 Ag 1,20 4,6

Δείγματα μέσου 1

VIH-1 2,86 5,8

VIH-2 3,81 3,4

VIH-1-O 3,34 4,2

HIV-1 Ag 3,30 3,7
 Access HIV combo A97216B
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Ακρίβεια μεταξύ αναλύσεων:

Ακρίβεια μεταξύ παρτίδων:

Τα Access, SYNCHRON LX, UniCel, DxI και το λογότυπο Beckman Coulter είναι σήματα κατατεθέντα 
της Beckman Coulter, Inc.

Το * Lumi- Phos είναι σήμα κατατεθέν της Lumigen, Inc., μια θυγατρική της Beckman Coulter, Inc.

Το ** ProClin είναι σήμα κατατεθέν της Rohm and Haas Company ή των θυγατρικών της.

N=80
Μέσος όρος
(λόγος: τιμή δείγματος 
/τιμή κατωφλίου)

% C.V.

Αρνητικά δείγματα 0,30 10,1

Δείγματα Χαμηλού 1

VIH-1 2,35 5,6

VIH-2 2,37 5,1

VIH-1-O 1,88 4,6

HIV-1 Ag 2,35 7,6

Δείγματα Χαμηλού 2

VIH-1 1,02 5,6

VIH-2 1,03 5,6

VIH-1-O 1,15 4,9

HIV-1 Ag 1,17 4,9

Δείγματα μέσου 1

VIH-1 3,04 5,1

VIH-2 3,99 4,9

VIH-1-O 3,23 4,6

HIV-1 Ag 3,12 4,7

N=20 Inter Cal% C.V Inter RP% C.V. Συνολικό% C.V.

Αρνητικά δείγματα 12,1 12,3 15,0

Δείγματα Χαμηλού 1

VIH-1 11,0 7,4 11,4

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

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

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

Δείγματα Χαμηλού 2

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

VIH-2 10,3 7,2 11,3

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

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

Δείγματα μέσου 1

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

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

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

HIV-1 Ag 11,0 13,0 15,5
A97216B Access HIV combo  
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HIV combo Calibrators
REF A59429

Προβλεπόμενη 
χρήση

Οι βαθμονομητές Access HIV combo Calibrators προορίζονται για τη βαθμονόμηση του προσδιορισμού 
Access HIV combo για την ποιοτική ανίχνευση του αντιγόνου του HIV-1 και των αντισωμάτων των 
HIV-1/HIV-1-O/HIV-2 στον ανθρώπινο ορό και το πλάσμα (Li ηπαρίνη) χρησιμοποιώντας τα 
συστήματα ανοσοπροσδιορισμού Access. 

Για διαγνωστική χρήση In Vitro 

Όλα τα αντιδραστήρια που κατασκευάζονται και διατίθενται στην αγορά υπόκεινται σε πλήρες ποιοτικό 
σύστημα ελέγχου από την παραλαβή των πρώτων υλών μέχρι την τελική εμπορεύσιμη μορφή του 
προϊόντος.

Κάθε παρτίδα υποβάλλεται σε ποιοτικό έλεγχο και διατίθεται στην αγορά μόνο εφόσον συμμορφώνεται 
στα κριτήρια αποδοχής. 
Τα αρχεία που σχετίζονται με την παραγωγή και τον έλεγχο καθεμιάς παρτίδας ξεχωριστά φυλάσσονται 
στην εταιρία μας.

Περίληψη και 
Επεξήγηση

Οι βαθμονομητές Access HIV combo Calibrators χρησιμοποιούνται για να γίνει η βαθμονόμηση (να 
καθοριστεί η τιμή αποκοπής) για τον προσδιορισμό Access HIV combo. Συγκρίνοντας την ένταση του 
φωτός που παράγεται από ένα δείγμα με την τιμή αποκοπής, καθορίζεται η παρουσία ή η απουσία HIV-1 
αντιγόνου και/ή HIV-1/HIV-1-O/HIV-2 αντισωμάτων στο δείγμα. 

Ιχνηλασιμότητα Αυτό που μετριέται (η προς ανάλυση ουσία) στους βαθμονομητές Access HIV combo Calibrators είναι 
ανιχνεύσιμο στους βαθμονομητές εργασίας του κατασκευαστή. Η διαδικασία ιχνηλασιμότητας βασίζεται 
στο EN ISO 17511.

Πληροφορίες 
Προϊόντος

Βαθμονομητές Access HIV combo Calibrators
Αριθ. Κατ. Α59429: C0-C1, 1.7 mL/φιαλίδιο
• Παρέχεται έτοιμο για χρήση.
• Φύλαξη σε όρθια θέση στους 2 έως 10°C.
• Αναμίξτε τα περιεχόμενα αναστρέφοντας απαλά πριν τη χρήση. Αποφύγετε το σχηματισμό 

φυσαλίδων.
• Είναι σταθερό μέχρι την ημερομηνία λήξης η οποία δηλώνεται στην ετικέτα όταν φυλάσσεται στους 

2 έως 10°C.
• Το φιαλίδιο είναι σταθερό στους 2 έως 10 °C για 120 ημέρες μετά την αρχική χρήση. 
• Τιμές μαρτύρων εκτός εύρους αποτελούν ένδειξη πιθανής φθοράς.
Access HIV combo A97216B
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Προειδοποιήσεις
και 

Προφυλάξεις 

• Για διαγνωστική χρήση In Vitro.
• Δείγματα ασθενών και προϊόντα παραγώγων αίματος μπορούν να επεξεργαστούν σε βάση ρουτίνας 

με ελάχιστο κίνδυνο χρησιμοποιώντας τη διαδικασία που περιγράφηκε. Ωστόσο, πρέπει να γίνεται ο 
χειρισμός αυτών των προϊόντων ως δυνητικά λοιμογόνα σύμφωνα με τις γενικές προφυλάξεις και την 
καλή κλινική εργαστηριακή πρακτική, άσχετα από την προέλευση, την επεξεργασία, ή την πρότερη 
πιστοποίηση τους. Χρησιμοποιήστε κατάλληλο αντισηπτικό για απολύμανση. Φυλάξτε και 
απορρίψτε αυτά τα υλικά και τους περιέκτες τους σύμφωνα με τους τοπικούς κανονισμούς και τις 
κατευθυντήριες γραμμές.

• Υλικά ανθρώπινης προέλευσης που χρησιμοποιούνται για την προετοιμασία των βαθμονομητών 
έχουν δοκιμαστεί και βρεθεί μη αντιδρώντα για το επιφανειακό αντιγόνο της ηπατίτιδας Β (HBs Ag), 
για αντισώματα έναντι του ιού ηπατίτιδας C (HCV), και για αντισώματα έναντι των ιών ανθρώπινης 
ανοσοανεπάρκειας (HIV-1 και HIV-2) εκτός από το Βαθμονομητή C1, ο οποίος είναι θετικός για 
αντισώματα έναντι του ιού HIV-1. Επειδή δεν υπάρχει γνωστή μέθοδος εξέτασης που να προσφέρει 
πλήρη διαβεβαίωση ότι οι λοιμογόνοι παράγοντες είναι απόντες, επιβάλλεται χειρισμός των 
αντιδραστηρίων και των δειγμάτων των ασθενών ως δυνητικά ικανών να μεταδώσουν λοιμογόνο 
νόσημα(37).

• Το αζίδιο του νατρίου μπορεί να αντιδράσει με σωληνώσεις από μόλυβδο και χαλκό και να 
προκύψουν εκρηκτικές ενώσεις αζιδίων μετάλλων. Μετά την απόρριψη χρησιμοποιήστε άφθονη 
ποσότητα νερού ώστε να αποφευχθεί η συγκέντρωση αζιδίου(38).
Το ProClin*300 είναι πιθανό ερεθιστικό του δέρματος. Αποφύγετε τη διαρροή ή την επαφή του 
αντιδραστήριου αυτού με το δέρμα ή τα ρούχα. Σε περίπτωση επαφής με το αντιδραστήριο, πλύνετε 
διεξοδικά με σαπούνι και νερό. 

Xn. Επιβλαβές: 0,1% Αζίδιο του Νατρίου και (0,25%) ProClin*300. 

R 22: Επιβλαβές σε περίπτωση κατάποσης.

R 43: Μπορεί να προκαλέσει ερεθισμό σε επαφή με το δέρμα.

S 23: Μην αναπνέετε αέρια / αναθυμιάσεις / ατμούς / εκνεφώματα 

S 24: Αποφύγετε επαφή με το δέρμα.

S 37: Φορέστε κατάλληλα γάντια.

S 60: Το υλικό και ο περιέκτης του πρέπει να απορρίπτονται ως επικίνδυνα απόβλητα. 

• Το Δελτίο Στοιχείων Ασφάλειας Προϊόντος (MSDS) είναι διαθέσιμο κατόπιν αιτήματος. 

Διαδικασία Ανατρέξτε στα κατάλληλα εγχειρίδια συστήματος και/ή στο σύστημα Βοήθειας για πληροφορίες σχετικά 
με τη θεωρία βαθμονόμησης, τη ρύθμιση των βαθμονομητών, την καταχώριση απαίτησης τεστ 
βαθμονόμησης και την εξέταση δεδομένων βαθμονόμησης.

C0: Αρνητικός (μη αντιδρών) ανθρώπινος ορός για το HIV-1 αντιγόνο και τα 
HIV-1/HIV-1-O/ HIV-2 αντισώματα με 0,1% αζίδιο του νατρίου και 0,25% 
ProClin*300.

C1: Θετικός (αντιδρών) ανθρώπινος ορός για anti-HIV-1 αντισώματα με 0,1% 
αζίδιο του νατρίου και 0,25% ProClin*300.

Κάρτα 
βαθμονόμησης

1
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Λεπτομέρειες 
Βαθμονόμησης

Οι βαθμονομητές Access HIV combo Calibrators παρέχονται ως αρνητικός (C0) και θετικός (C1). 
Ο προσδιορισμός Access HIV combo απαιτεί βαθμονόμηση (καθορισμός της τιμής αποκοπής) έτσι ώστε 
να έχει μια θετική “βαθμονόμηση”. Τα δεδομένα βαθμονόμησης είναι σε ισχύ για 56 ημέρες. 

Κάθε βαθμονόμηση απαιτεί 220 μL του βαθμονομητή C0 (διπλοί καθορισμοί) και 330 μL του 
βαθμονομητή C1 (τριπλοί καθορισμοί) πρόσθετα στον περιέκτη του δείγματος και το νεκρό όγκο του 
συστήματος. Μια σταγόνα είναι ισοδύναμη περίπου με 40 µL.

Περιορισμοί 
της 

Διαδικασίας

Αν υπάρχει ένδειξη μικροβιακής μόλυνσης ή υπερβολική θολερότητα σε ένα αντιδραστήριο, απορρίψτε 
το φιαλίδιο.

Τα Access, SYNCHRON LX, UniCel, DxI και το λογότυπο Beckman Coulter είναι σήματα κατατεθέντα 
της Beckman Coulter, Inc.

Το * ProClin είναι σήμα κατατεθέν της Rohm and Haas Company ή των θυγατρικών της.
Access HIV combo A97216B
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HIVcombo QC
REF A59430

Προβλεπόμενη 
χρήση

Το Access HIV combo QC προορίζεται για την παρακολούθηση της απόδοσης του συστήματος του 
προσδιορισμού Access HIV combo. 

Για διαγνωστική χρήση In Vitro 

Όλες τα αντιδραστήρια που κατασκευάζονται και διατίθενται στην αγορά υπόκεινται σε πλήρες ποιοτικό 
σύστημα ελέγχου από την παραλαβή των πρώτων υλών μέχρι την τελική εμπορεύσιμη μορφή του 
προϊόντος.

Κάθε παρτίδα υποβάλλεται σε ποιοτικό έλεγχο και διατίθεται στην αγορά μόνο εφόσον συμμορφώνεται 
στα κριτήρια αποδοχής. 
Τα αρχεία που σχετίζονται με την παραγωγή και τον έλεγχο καθεμιάς παρτίδας ξεχωριστά φυλάσσονται 
στην εταιρία μας.

Περίληψη και 
Επεξήγηση

Τα υλικά ελέγχου ποιότητας προσομοιώνουν τα χαρακτηριστικά των δειγμάτων των ασθενών και είναι 
ουσιώδη για την παρακολούθηση της απόδοσης του συστήματος του προσδιορισμού Access HIV combo. 
Επιπλέον, αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των ορθών εργαστηριακών πρακτικών(40, 43-49). Κατά την 
εκτέλεση των αναλύσεων με τα αντιδραστήρια Access για το HIV-1 αντιγόνο και τα αντι- 
HIV-1/HIV-1-O/HIV-2 αντισώματα, συμπεριλάβετε υλικά ποιοτικού ελέγχου για να βεβαιωθείτε για την 
ακεραιότητα των αναλύσεων. Οι τιμές των αναλύσεων θα πρέπει να βρίσκονται μέσα στα αποδεκτά όρια, 
εάν το σύστημα δοκιμής λειτουργεί σωστά.

Ιχνηλασιμότητα Αυτό που μετριέται (η προς ανάλυση ουσία) στο Access HIV combo QC είναι ανιχνεύσιμο στους 
βαθμονομητές εργασίας του κατασκευαστή. Η διαδικασία ιχνηλασιμότητας βασίζεται στο EN ISO 17511.

Πληροφορίες 
Προϊόντος

Access HIV combo QC
Αριθ. Κατ. Α59430: 4.4 mL/φιαλίδιο, 2 φιαλίδιο κάθε επίπεδο
• Παρέχεται έτοιμο για χρήση.
• Φύλαξη σε όρθια θέση στους 2 έως 10°C.
• Αναμίξτε τα περιεχόμενα αναστρέφοντας απαλά πριν τη χρήση. Αποφύγετε το σχηματισμό 

φυσαλίδων.
• Είναι σταθερό μέχρι την ημερομηνία λήξης η οποία δηλώνεται στην ετικέτα όταν φυλάσσεται στους 

2 έως 10°C.
• Το φιαλίδιο είναι σταθερό στους 2 έως 10 °C για 120 ημέρες μετά την αρχική χρήση. 
• Τιμές μαρτύρων εκτός εύρους αποτελούν ένδειξη πιθανής φθοράς.
• Ανατρέξτε στην κάρτα τιμών της QC για τις μέσες τιμές και τις τυπικές αποκλίσεις (SD).
Access HIV combo A97216B
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Προειδοποιήσεις
και 

Προφυλάξεις

• Για διαγνωστική χρήση In Vitro.
• Δείγματα ασθενών και προϊόντα παραγώγων αίματος μπορούν να επεξεργαστούν σε βάση ρουτίνας 

με ελάχιστο κίνδυνο χρησιμοποιώντας τη διαδικασία που περιγράφηκε. Ωστόσο, πρέπει να γίνεται ο 
χειρισμός αυτών των προϊόντων ως δυνητικά λοιμογόνα σύμφωνα με τις γενικές προφυλάξεις και την 
καλή κλινική εργαστηριακή πρακτική, άσχετα από την προέλευση, την επεξεργασία, ή την πρότερη 
πιστοποίηση τους. Χρησιμοποιήστε κατάλληλο αντισηπτικό για απολύμανση. Φυλάξτε και 
απορρίψτε αυτά τα υλικά και τους περιέκτες τους σύμφωνα με τους τοπικούς κανονισμούς και τις 
κατευθυντήριες γραμμές.

• Υλικά ανθρώπινης προέλευσης που χρησιμοποιούνται για την προετοιμασία του ελέγχου έχουν 
δοκιμαστεί και βρεθεί μη αντιδρώντα για το επιφανειακό αντιγόνο της ηπατίτιδας Β (HBs Ag), για 
αντισώματα έναντι του ιού ηπατίτιδας C (HCV). Επειδή δεν υπάρχει γνωστή μέθοδος εξέτασης που 
να προσφέρει πλήρη διαβεβαίωση ότι οι λοιμογόνοι παράγοντες είναι απόντες, επιβάλλεται χειρισμός 
των αντιδραστηρίων και των δειγμάτων των ασθενών ως δυνητικά ικανών να μεταδώσουν λοιμογόνο 
νόσημα(37).

• Το αζίδιο του νατρίου μπορεί να αντιδράσει με σωληνώσεις από μόλυβδο και χαλκό και να 
προκύψουν εκρηκτικές ενώσεις αζιδίων μετάλλων. Μετά την απόρριψη χρησιμοποιήστε άφθονη 
ποσότητα νερού ώστε να αποφευχθεί η συγκέντρωση αζιδίου(38).
Το ProClin*300 είναι πιθανό ερεθιστικό του δέρματος. Αποφύγετε τη διαρροή ή την επαφή του 
αντιδραστήριου αυτού με το δέρμα ή τα ρούχα. Σε περίπτωση επαφής με το αντιδραστήριο, πλύνετε 
διεξοδικά με σαπούνι και νερό. 

Xn. Επιβλαβές: 0,1% Αζίδιο του Νατρίου και (0,25%) ProClin*300. 

R 22: Επιβλαβές σε περίπτωση κατάποσης.

R 43: Μπορεί να προκαλέσει ερεθισμό σε επαφή με το δέρμα.

S 23: Μην αναπνέετε αέρια / αναθυμιάσεις / ατμούς / εκνεφώματα 

S 24: Αποφύγετε επαφή με το δέρμα.

S 37: Φορέστε κατάλληλα γάντια.

S 60: Το υλικό και ο περιέκτης του πρέπει να απορρίπτονται ως επικίνδυνα απόβλητα. 

• Το Δελτίο Στοιχείων Ασφάλειας Προϊόντος (MSDS) είναι διαθέσιμο κατόπιν αιτήματος. 

Διαδικασία Το Access HIV combo QC θα πρέπει να αντιμετωπίζεται με τον ίδιο τρόπο όπως τα δείγματα των 
ασθενών και να τρέξει σύμφωνα με τις οδηγίες που συνοδεύουν το όργανο και/ή τη μέθοδο που 
χρησιμοποιείται. 

Για τη λειτουργία του Access HIV combo QC, απαιτούνται 110 μL δείγματος για κάθε ένα από τα 
3 επίπεδα πρόσθετα στον περιέκτη του δείγματος και το νεκρό όγκο του συστήματος (μονός 
καθορισμός). Μια σταγόνα είναι ισοδύναμη περίπου με 40 µL.

QC 1: Ανθρώπινος ορός αρνητικός (μη αντιδρών) για το HIV-1 αντιγόνο και τα αντι- 
HIV-1/HIV-1-O/ HIV-2 αντισώματα με 0,1% αζίδιο του νατρίου και 0,25% 
ProClin*300.

QC 2: Ανθρώπινος ορός θετικός (αντιδρών) για αντι-HIV-1 αντισώματα με 0,1% 
αζίδιο του νατρίου και 0,25% ProClin*300.

QC 3: Καθαρισμένο HIV-1 αντιγόνο ανενεργοποιημένο με θερμότητα με χαοτροπικό 
παράγοντα σε ρυθμιστικό διάλυμα Tris με 0,1% ProClin * 300.

Κάρτα QC 1
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Επειδή τα δείγματα μπορούν να υποβάλλονται σε επεξεργασία σε οποιαδήποτε στιγμή με μια μορφή 
«τυχαίας πρόσβασης» παρά με τη μορφή «παρτίδας», τα υλικά ελέγχου ποιότητας πρέπει να 
συμπεριλαμβάνονται σε κάθε χρονική περίοδο 24 ωρών(40). Η πιο συχνή χρήση μαρτύρων ή η χρήση 
πρόσθετων μαρτύρων αφήνεται στη διακριτική ευχέρεια του χρήστη με βάση τις καλές εργαστηριακές 
πρακτικές ή τις απαιτήσεις πιστοποίησης του εργαστηρίου και τους ισχύοντες νόμους. Ανατρέξτε στα 
κατάλληλα εγχειρίδια συστήματος και/ή στο σύστημα Βοήθειας για πληροφορίες σχετικά με τη θεωρία 
ελέγχου ποιότητας, τη ρύθμιση των μαρτύρων, την καταχώριση απαίτησης τεστ ελέγχου ποιότητας 
δείγματος και την εξέταση δεδομένων ελέγχου ποιότητας.

Περιορισμοί 
της 

Διαδικασίας

1. Η χρήση του Access HIV combo QC, δεν έχει επιβεβαιωθεί με αναλύσεις, εκτός από τον 
προσδιορισμό Access HIV combo. 

2. Επειδή τα δείγματα μπορούν να υποβάλλονται σε επεξεργασία σε οποιαδήποτε στιγμή με μια μορφή 
«τυχαίας πρόσβασης» παρά με τη μορφή «παρτίδας», τα υλικά ελέγχου ποιότητας πρέπει να 
συμπεριλαμβάνονται σε κάθε χρονική περίοδο 24 ωρών(40). Συμπεριλάβετε τυχόν εμπορικά 
διαθέσιμους μάρτυρες και/ή επιπρόσθετους μάρτυρες που λαμβάνονται από άλλες πηγές για το 
σύστημα ελέγχου ποιότητας του εργαστηρίου. 

3. Τα αποτελέσματα ποιοτικού ελέγχου που δε βρίσκονται εντός των αποδεκτών ορίων μπορεί να είναι 
ένδειξη αναξιόπιστων αποτελεσμάτων των τεστ. Εξετάστε όλα τα αποτελέσματα των τεστ που 
διενεργήθηκαν από τη λήψη της τελευταίου σημείου δοκιμής αποδεκτού ποιοτικού ελέγχου για αυτή 
την προς ανάλυση ουσία.

4. Αν υπάρχει ένδειξη μικροβιακής μόλυνσης ή υπερβολική θολερότητα σε ένα αντιδραστήριο, 
απορρίψτε το φιαλίδιο. 

Αναμενόμενες 
Τιμές

Οι αναμενόμενοι μέσοι όροι (×) και SDs (σ) για τα Access HIV combo QC1, QC2 και QC3 παρέχονται 
στην κάρτα τιμών QC που περιέχεται στο κιτ για την αρχική διαμόρφωση του συστήματος ελέγχου 
ποιότητας. Κάθε εργαστήριο πρέπει να καθορίσει τα κριτήρια αποδοχής του, επιλέγοντας τους κανόνες 
QC που πρέπει να εφαρμόζονται στα αποτελέσματα ελέγχου. Επιμέρους αποτελέσματα ελέγχου θα 
πρέπει να βρίσκονται μέσα στην αρχικό εύρος αποδοχής, ωστόσο, κάθε εργαστήριο θα πρέπει να 
αναπροσαρμόσει το μέσο όρο και τη SD αφού έχουν συγκεντρωθεί επαρκή δεδομένα. 

Δεδομένου ότι ειδικά επίπεδα αντιδραστικότητας μπορεί να ποικίλουν ανάμεσα στους διάφορους 
προσδιορισμούς του κατασκευαστή, στις διάφορες διαδικασίες, στους διαφορετικούς αριθμούς παρτίδων 
και στα διαφορετικά εργαστήρια, το κάθε εργαστήριο θα πρέπει να καθορίσει τα ειδικά επίπεδα 
αντιδραστικότητας και να θέσει το δικό του εύρος αποδεκτών τιμών. Το αποδεκτό εύρος τιμών μπορεί να 
συμπεριλάβει όλες τις τιμές μεταξύ ±2 SD από το μέσο όρο των 20 δεδομένων στοιχείων που προέκυψαν 
από 20 προσδιορισμούς σε περίοδο 30 ημερών.

Η BIO-RAD ΕΓΓΥΑΤΑΙ ΟΤΙ ΑΥΤΑ ΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΕΧΟΥΝ ΤΗΝ ΑΠΟΔΟΣΗ ΠΟΥ ΠΕΡΙΓΡΑΦΕΤΑΙ 
ΣΤΗΝ ΕΤΙΚΕΤΑ ΚΑΙ ΤΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΕΤΑΙ. Η BIO-RAD ΑΠΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΚΑΘΕ 
ΠΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΤΗΝ ΕΜΠΟΡΕΥΣΙΜΟΤΗΤΑ Η ΣΤΗΝ 
ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΓΙΑ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΑΛΛΗ ΧΡΗΣΗ. ΣΕ ΚΑΜΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ Η 
BIO-RAD ΔΕ ΦΕΡΕΙ ΕΥΘΥΝΗ ΓΙΑ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΤΥΧΟΝ ΣΥΝΕΠΑΓΟΥΣΑ ΦΘΟΡΑ ΠΟΥ 
ΠΡΟΚΥΠΤΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΡΗΤΗ ΕΓΓΥΗΣΗ.

Τα Access, SYNCHRON LX, UniCel, DxI και το λογότυπο Beckman Coulter είναι σήματα κατατεθέντα 
της Beckman Coulter, Inc.

Το * ProClin είναι σήμα κατατεθέν της Rohm and Haas Company ή των θυγατρικών της.
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