
HIV combo
REF A59428

Kullanım 
Amacı

Access HIV combo testi, Access Immunoassay Sistemleri kullanılarak insan serumu ve plazmasındaki 
(Lityum heparin) HIV-1 p24 antijeni ve HIV-1 (M ve O grupları) ve HIV-2 antikorlarının kalitatif 
saptaması için kullanılan bir paramanyetik partikül, kemilüminesans immüntesttir. Access HIV combo 
testi HIV-1 veya HIV-2 enfeksiyonunun tanısında bir yardımcı olarak ve kan ve plazma vericiler için 
tarama testi olarak kullanılmak için tasarlanmıştır. Bu test, toplanmış örnekleri test etmek veya taramak 
için tasarlanmamıştır. Bir Access HIV combo testi sonucu HIV-1 p24 antijeni, HIV-1 veya HIV-1-O 
veya HIV-2 antikorlarının saptanması arasında ayrım yapmaz.

In Vitro Diagnostik Kullanım içindir

 

Üretilen ve satışa sunulan bütün belirteçler, ham maddelerin kabulünden ürünün son satış aşamasına 
kadar tamamıyla kalite sistemi gözetimindedir.

Her bir parti kalite kontrole tabi tutulur ve yalnızca kabul kriterlerine uyanlar piyasaya çıkarılır.

Her bir partiyle ilgili üretim ve kontrol kayıtları şirketimiz bünyesinde muhafaza edilir.

Özet ve 
Açıklamalar

AIDS, derin hücresel immün yetersizlik ile tanımlanan virüslere bağlı infeksiyöz bir hastalıktır. İki 
lentivirüs grubuna ait virüs tipi, AIDS hastalarının lenfositlerinden veya erken sendromlarından izole 
edilmiştir(1,2,3). 

HIV-1 (İnsan Bağışıklık Yetmezliği Virüsü) olarak adlandırılan ilk virüs önce Fransa'da sonra da ABD'de 
izole edilmiştir. HIV-2 olarak adlandırılan ikinci virüs Afrika kökenli iki hastada tanımlanmış ve Batı 
Afrika'daki yeni bir AIDS odağının orijini olarak kabul edilmiştir(3,4,5,6).

HIV türlerinin genetik varyasyonları, her bir alt tipe ait türlerin GAG, POL ve ENV genlerinin sekansı 
yoluyla elde edilmiştir(7). 

Filogenetik bir analiz farklı HIV-1 gruplarını ayırt etmeye izin verir: grup M (Major), grup N (M dışı, O 
dışı), grup O (Aykırı Değer) ve grup P (8,9,10,11,12,13).

HIV-1’deki Grup M 9 alt tip (A, B, C, D, F, G, H, J ve K)(11) ve sirküle eden rekombinant bileşenler 
(CRF’ler) içerir(11,14). Bu alt tiplerin coğrafik dağılımları günümüzde iyi tanımlanmıştır.(15,16). Bazı 
HIV-1 varyantları GAG ve POL genleri için %70 ve ENV geni için %50 benzerdir. Bu farklılıklar 
yüzünden, bazı hastaların tanısında sorun olabilir(17). Hangi viral protein ele alınırsa alınsın çeşitli HIV-2 
tipleri, SIV ile benzer antijenik özellikler gösterir (zarf ve çekirdek proteinleri; heteroloji %30).Bunlar 
HIV-1 zarf proteinleri ile %40'tan daha az benzerlik gösterir(3,18,19,20). Ancak, HIV-2, HIV-1’den daha az 
patojeniktir ve hastalığın ilerlemesi, daha düşük viral titre ve daha düşük vertikal ve horizontal aktarma 
hızı özelliklerine sahiptir (21,22,23,24).

HIV antijen ve antikorları enfeksiyonun farklı aşamalarında görünür ve saptanabilir(25,26,27).
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HIV enfeksiyonunun geçerli tanısında ELISA yöntemi kullanarak anti-HIV serum antikorlarını 
saptanması gerekir(28,29,30). Ancak ilk antikorlara maruz kalma ile antikorların görünmesi arasında 
ortalama 3 haftalık bir dönem bulunur. Bu dönem sırasında, p24 antijeni coğrafi kökenleri ne olursa olsun 
HIV-1 enfeksiyonu bulaşmış birçok kişide saptanabilir(31,32). Access HIV combo testi aynı anda hem 
HIV-1 hem de HIV-2 antikorlarının tayinine izin vermektedir. Ayrıca bu test, serokonversiyon öncesinde 
HIV-1 p24 antijenini saptamak için reaktiflerdeki monoklonal antikorları kullanır; Bundan dolayı 
serokonversiyon dönemi kısalır ve HIV enfeksiyonuna erken tanı konmasını sağlar(33,34,35,36).

Prosedür 
Sınırları

Access HIV combo testi iki basamaklı, bir immün-enzimatik (“sandviç”) testtir. 

Birinci basamakta, numune; kaplı paramanyetik partiküller, p24 ve katkı maddesi partikülleri,  biotinilatlı 
monoklonal antikorları ile birleşir. Paramanyetik partiküller, HIV-1 p24 antijenine karşı rekombinant 
HIV-1 protein, HIV-1-O / HIV-2 polipeptidleri ve monoklonal antikorlar ile kaplanır.

Reaksiyon kabındaki inkübasyondan sonra, bağlanmamış materyaller yıkanıp temizlenirken katı faza 
bağlanmış materyaller manyetik bir alanda tutulur. 

İkinci basamakta, 3 polipeptit ve alkalen fosfatazlı streptavidin ve konjugat eklenir.

İnkübasyondan sonra katı faza bağlanmamış belirteçler manyetik alanla ayırma ve yıkama ile ortamdan 
uzaklaştırılır.

Kaba bir kemilüminesan substrat Lumi-Phos* 530 eklenir ve reaksiyon sonucunda oluşan ışık bir 
lüminometre ile ölçülür. Işık oluşumu, reaksiyon sonunda oluşan enzim konjugesinin bir fonksiyonudur. 
Numune için ölçülen ışık miktarı, cihazdaki test kalibrasyonu sırasında tanımlanan eşik değeri 
karşılaştırılarak anti-HIV-1 veya HIV-2 antikorlarının ve/veya p24 antijeninin bulunup bulunmadığının 
tespitine izin verir. Işık oluşumu, eşik değerinden büyük veya eşit ise, numune Access HIV combo 
testinde reaktif olarak kabul edilir.

Ürün 
Bilgisi

Access HIV combo Reagent Packs
Kat. No. A59428: 100 test, 2 paket, 50 test/paket
• Kullanıma hazırdır. 
• Dik bir şekilde saklayın ve 2 - 10°C arasında buzdolabında saklayın.
• Cihazda kullanmadan önce minimum iki saat boyunca 2 ila 10°C arasında buzdolabında saklayın.
• 2 ila 10ºC arasında saklandığında etiketin üzerinde belirtilmiş son kullanma tarihine kadar bozulmaz 

(belirteç paketi açılmaz)
• İlk kullanımdan sonra taşıma halinde 2 ila 10°C arasında 56 gün boyunca bozulmaz.
• Paketteki kırık bir elastomerik katman veya aralık dışındaki kontrol değerleri olası bir bozulmanın 

göstergesidir
• Belirteç paketinin zarar görmesi halinde (i.e. bozulmuş elastomer), paketi atın. 

R1a: %0.1 sodyum azidli ve ProClin**300’lü (%0.25) TRİS tamponlu salin içinde 
rekombinant HIV-1 proteini (gp 160), HIV-1-O (gp 41) ve HIV-2 (gp 36) 
polipeptidi ve p24 HIV-1 antijenine karşı monoklonal antikorlarla kaplı 
paramanyetik partiküller.

R1b: Konjuge ilavesi: %0.1 sodyum azidli ve ProClin**300’lü (%0.25) TRİS 
tamponlu salin.

R1c: Partikül ilavesi: %0.1 sodyum azidli ve ProClin**300’lü (%0.25) biotinilatlı 
monoklonal p24 HIV-1’e karşı antikorlu TRİS tamponlu salin.

R1d: Konjugeler: %0.1 sodyum azidli ve ProClin**300’lü (%0.25) alkalin fosfataz 
ile konjuge HIV-1, HIV-1-O, HIV-2 polipeptit ve streptavidin.
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Uyarılar Ve 
Önlemler 

• In vitro diagnostik kullanım içindir.
• Hasta numuneleri ve kan ürünleri anlatılan prosedürü kullanarak minimum risk ile rutin bir şekilde 

işlenebilir. Ancak, kaynağı, tedavisi veya önceki sertifikaları ne olursa olsun bu ürünlere uluslararası 
önlemlere ve iyi klinik laboratuvarı çalışmasına uygun bir şekilde potansiyel enfekte ürünler gibi 
muamele edin. Dekontaminasyon için uygun dezenfektan kullanın. Bu materyalleri ve boş kaplarını 
yerel yönetmelik ve tüzüklere uygun şekilde saklayın ve imha edin(37).

• Sodyum azid, kurşun ve bakır tesisat ile reaksiyona girip yüksek patlayıcı özelliği bulunan metal 
azidler oluşturabilir. Atılması esnasında azid birikimini engellemek için bol miktarda su ile 
yıkayınız(38). 
ProClin**300 potansiyel bir cilt sensibilatörüdür. Bu belirteci cildinize veya giysilerinize dökmekten 
veya sıçratmaktan kaçının. Belirteç ile temas halinde maruz kalan bölgeyi sabun ve suyla iyice 
yıkayın.
Xn. Zararlı: %0.1 Sodyum azid ve %0.25 ProClin**300.

R 22: Yutulması halinde sağlığa zararlıdır.

R 43: Cilt ile temasında alerji yapabilir.

S 23: Gaz/duman/buhar/aerosollerini solumayın.

S 24: Cilt ile temasından kaçının.

S 37: Uygun koruyucu eldiven takın.

S 60: Atığını ve kabını tehlikeli atık olarak bertaraf edin.

• Malzeme Güvenlik Bilgi Formu  (MSDS) talep üzerine temin edilebilir.

Örnek 
Toplama ve 

Hazırlığı

1. Serum (serum separator tüpleri dahil olmak üzere) ve plazma (plazma separator tüpleri dahil Lityum 
heparin) tavsiye edilen örneklerdir.

2. Örnekleri ısıtmayın.
3. Kan örneklerinin kullanımı, işlemleri ve depolanması için aşağıdaki tavsiyelere uyun(39):

• Tüm kan örneklerini rutin kan alma (venipuncture) önlemlerini gözeterek toplayınız.
• Serum örneklerinin, santrifüj edilmeden önce tamamen pıhtılaşmalarına izin verin.
• Tüpleri her zaman tıpa ile kapalı tutun.
• Örnekleri tıkaçla sıkıca kapatılmış bir şekilde, oda sıcaklığında (15 ila 23°C) yirmi dört saatten 

fazla tutmayın.
• Test yirmi dört saat içinde tamamlanmayacak ise örnekleri 2 ila 8°C’de buzdolabında saklayınız.
• Test 2 ila 8°C’de 8 günde tamamlanmayacaksa veya örneklerin transferi için, -20ºC'de veya daha 

soğukta dondurunuz.
4. Örnekler hazırlanırken aşağıdaki tüzükleri kullanın:

• Analiz öncesinde artık fibrin ve hücresel maddelerin giderildiğinden emin olun.
• Santrifüj için kan toplama tüpü üreticisinin talimatlarını takip edin.

5. Her laboratuar kendi kan toplam tüplerinin ve serum ayırma ürünlerinin kabul edilebilirliğini tespit 
etmelidir. Üreticiler arasında ve bazen partiden partiye bu ürünler arasında farklılıklar olabilir.

6. Örnekleri 3 defadan fazla çözmeyin. 25 taze reaktif olmayan serum ve 25 taze reaktif serum üzerinde 
yapılan bir çalışma üç donma-çözme siklusu sonrasında klinik açıdan önemli doz değişiklikleri 
göstermemiştir.

7. Çözme işleminden sonra numuneler iyice karıştırılmalı, 15 dakika 3,000 devirde yeniden  santrifüj 
edilmeli ve yanlış pozitif sonuç verebilecek kalıntılar veya her tür fibrin parçacıklarını ortadan 
kaldırmak için bir kaba transfer edilmelidirler.

8. Sırası ile konjuge olmayan ve konjuge 200 mg/l'ye ve 300 mg/l’ye kadar bilirubin, 90 g/l'ye kadar 
albumin içeren örnekler, 30 g/l'ye eşdeğer miktarda triolein (trigliserit) içeren lipemik örnekler ve  
2 g/l'ye kadar hemoglobin içeren hemolize olmuş örnekler sonuçları etkilemezler.
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Sağlanan 
Materyaller

R1 Access HIV combo Reagent Packs 

Sağlanan 
Gereken ancak 

Sağlanmayan 

1. Access HIV combo Kalibratörler 
Bir HIV-Ab negatif serum ve bir HIV-1-Ab pozitif serum şeklinde 
Kat. No. A59429

2. Kalite kontrol materyalleri: Tris Tamponu’nda Bir HIV-Ab negatif serum, bir anti-HIV-1 pozitif 
serum ve bir HIV-1 antijen pozitif olarak sunulan bir Access HIV combo QC  
Kat. No. A59430

3. Access Substrate 
Kat. No. 81906

4. Access 2: 
Yıkama tamponu: Access Wash Buffer II, Kat. No. A16792

5. UniCel® DxI®: 
Yıkama tamponu: UniCel DxI Wash Buffer II, Kat. No. 16793

6. Sistemler: 
Access 2, UniCel DxI 800 ve 600 Immunoassay Systems, UniCel DxC 880i, 860i, 680i ve 660i 
Synchron® Access Clinical Systems.

Prosedürel 
Tavsiyeler

1. Kurulum, başlatma, çalıştırma prensipleri, sistem performans özellikleri, çalıştırma talimatları, 
kalibrasyon, prosedürler, çalıştırma sınırları ve tedbirler, tehlikeler, bakım ve sorun giderme ile 
spesifik bilgiler için konu hakkındaki sistem kılavuzuna ve / veya Yardım sistemine bakınız.

2. Cihaza yüklemeden önce reaktif paketini birkaç defa nazik bir şekilde ters yüz ederek yeni 
(delinmemiş) belirteç paketlerinin içeriğini karıştırın. Açık (delinmiş) paketleri ters yüz etmeyin.

3. Cihaz ve numune kabı ölü hacimlerine ilaveten her bir ölçüm için yüz on mikrolitre (110 µl) örnek 
kullanın. Gerekli minimum örnek hacmi için konu ile ilgili sistem kılavuzuna ve/veya Yardım 
sistemine bakınız.

4. İlk sonuç süresi yaklaşık 60 dakikadır.
5. Örnek sonuçları ölçümünün sistem varsayılan birimi Sinyal/Cut-off (S/CO) oranıdır.

Prosedür Örneklerin idaresi, testlerin ayarlanması, test istemi ve test sonuçlarının kontrol edilmesi hakkındaki bilgi 
için konu hakkındaki sistem kılavuzuna ve / veya Yardım sistemine bakınız.

Kalibrasyon 
Bilgileri

Tüm testler için aktif bir kalibrasyon noktası gereklidir. Access HIV combo testi, kalibrasyon her 56 
günde bir gerekir. Kalibrasyon teorisi, kalibratörlerin ayarlanması, test istemi girişi ve kalibrasyon 
verilerinin kontrol edilmesi hakkındaki bilgi için konu hakkındaki sistem kılavuzuna ve / veya Yardım 
sistemine bakınız. 

Kalite 
Kontrol

Kalite kontrol malzemeleri hasta örneklerinin karakteristiklerini simüle eder ve immüno kimyasal 
testlerin sistem performansının izlenmesi için çok önemlidir. Örnekler “batch” formatı yerine “random 
access” formatta herhangi bir zamanda işlenebileceği için, kalite kontrol malzemeleri her 24-saatlik 
döneme dahil edilmelidir(40). En az iki analit seviyesini kapsayan Access HIV combo QC veya diğer 
piyasada satılan kalite kontrol malzemelerini dahil edin. Kontrollerin daha sık kullanımı veya ek 
kontrollerin kullanımı iyi laboratuar uygulamalarına veya laboratuar akreditasyon gerekliliklerine ve 
yürürlükte olan yasalara dayanarak kullanıcının takdirine bırakılır. Tekrar kurmak ve depolamak için 
imalatçının talimatlarını takip ediniz. Her laboratuar, uygun performansı temin edebilmek için ortalama 
değer ve kabul edilebilir aralıklar belirlemelidir. Kabul edilebilir sınırlar içinde olmayan kalite kontrol 
sonuçları hatalı test sonuçlarına işaret edebilir. Bu analit ile ilgili kabul edilebilir son kalite kontrol 
sonucundan itibaren çalışılmış tüm test sonuçlarını inceleyin. Kalite kontrol sonuçlarını kontrol etmek 
hakkındaki bilgiler için konu hakkındaki sistem kılavuzuna ve / veya Yardım sistemine bakınız.
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Access HIV combo testi 18-32°C aralığında oda ısısında  değerlendirilmiştir. İdeal sonuçlar için test 
kalibrasyonu ve hasta numunesinin çalışılması benzer sıcaklık koşulları altında yapılmalıdır. Laboratuvar 
ortamının sıcaklığı, kalibrasyon sıcaklığından ± 5 °C'den fazla farklı ise kalite kontrol sonuçlarına 
bakınız ve gerekirse yeniden kalibrasyon yapınız.

Sonuçlar Hasta test sonuçları otomatik olarak sistem yazılımı tarafından aktif kalibrasyonla belirlenmiş cut-off 
değeri kullanılarak belirlenmiştir. Sonuçlar (Sinyal/Cut-Off= S/CO), "cut-off" (sırasıyla, cut-off 
değerinden büyük sinyal veya cut-off değerinden küçük veya eşit sinyal) ile olan ilişkilerine göre 
"reaktif" veya "reaktif olmayan" olarak açıklanır. Ne olursa olsun, cut-off değerinin ~%10 altındaki 
sonuçlar dikkatle incelenmeli ve mutlaka iki defa tekrarlanmalıdır. Tavsiye edilen şüpheli bölge (0.9 - 1.0 
arası) kullanıcı tarafından sistem yazılımında (konu ile ilgili sistem kılavuzundaki ve/veya Yardım 
sistemindeki kalitatif bir analiz için bütün şüpheli bölge talimatlarına bakınız) saklanmalıdır. Otomatik 
rapor edilen belirgin işaret, gri alandaki sonuçların hemen gösterilmesini sağlar. Test sonuçları ekranı 
kullanılarak hasta sonuçları gözden geçirilebilir. Sonuçları kontrol etmek hakkındaki tüm talimatlar için 
konu hakkındaki sistem kılavuzuna ve / veya Yardım sistemine bakınız.

İlk sonuç analizi:

• Access HIV combo analizi ile herhangi bir örneğin oranı (S/CO) 0,9'dan küçük ise reaktif olmayan 
olarak kabul edilir. 

• 0.9 - 1.0 (S/CO) aralığında oran’a  sahip örnekler şüpheli bölgededir ve son yorumdan önce çift 
tekrarlı olarak yeniden test edilmelidir.

• Oranı (S/CO) 1'e eşit veya büyük olan örnekler Access HIV combo ile reaktif olarak kabul edilir ve 
nihai yorumdan önce örnekler 2 defa tekrarlanmalıdır.

İkinci sonuç analizi:

İlk olarak reaktif veya şüpheli bölgede sonuçlanan bütün örnekler Access HIV combo analizi kullanılarak 
çift tekrarla yeniden test edilmelidir:

• Çift tekrar sonuçları < 1.0 S/CO ise, örnek HIV combo testi için reaktif olmayan (negatif) olarak kabul 
edilmelidir.

• 2 sonuçtan biri ≥ 1.0 S/CO ise, ilk sonuçlar tekrar edilebilir ve örnek HIV combo testi için "reaktif" 
olarak açıklanır.

Bununla birlikte, yerel yönetmeliklere göre her türlü "reaktif" numunenin pozitif sonucunu açık bir 
şekilde ortaya koyacak en azından bir onaylayıcı yöntem içeren destekleyici bir test ile de analiz 
edilmelidir.
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Tablo 1: Access® HIV combo sonucunun yorumlanması

Prosedürün 
Sınırları

1. Access HIV combo analizi sadece insan serumu veya plazması (Li heparin) ile kullanım için 
tasarlanmıştır.  
Başka örnek tipleri kullanılarak elde edilecek performans karakteristikleri belirlenmemiştir veya 
sınırlıdır.

2. Access HIV combo analizi kesin bir şekilde insan serumu veya plazmasındaki (Li heparin) HIV-1 
antijeni ve HIV-1/HIV-1-O/HIV-2 antikorlarını tespit etmek için sınırlandırılmıştır.

3. Access HIV combo analizi ile bulunan sonuçlar , varsa semptomlarla ve hastanın klinik raporuyla 
uyumlu olmalıdır.

4. Antikor kullanılan analizler için, hasta örneğindeki heterofil antikorların karışması olasılığı bulunur. 
Hayvanlara düzenli olarak maruz kalmış veya immünoglobulin veya immünoglobulin fragmanları 
kullanılan immünoterapi ve tanılama prosedürlerinden geçmiş hastalar, immüno analizleri etkileyen 
HAMA gibi antikorlar üretebilir. Ek olarak insan anti-goat antikorları gibi diğer heterofil antikorlar 
hasta örneklerinde bulunabilir(41,42). 
Bu karışan antikorlar yanlış sonuçlara neden olabilir. Bu antikorlara sahip olduğundan şüphelenilen 
hastaların sonuçlarını dikkatli bir şekilde değerlendirin.

5. Nakledilen hasta örnekleri donmadan önce test edilmelidir.
6. Kadavra örnekleri veya insan serumu ve plazmasından farklı vücut sıvıları kullanılarak performans 

belirlenememiştir.
7. Ölçülen sonucun cut-off üzerindeki büyüklüğü var olan toplam antikor ve/veya antijen miktarının 

göstergesi değildir.
8. Access HIV combo sonuçları, klinik geçmiş, ek testlerden elde edilen veriler ve konu ile ilgili diğer 

bilgiler dahil olmak üzere hastanın toplam klinik sunumunun ışığında yorumlanmalıdır.
9. Reaktif olmayan bir sonuç örnekte Access HIV combo analizi ile saptanabilecek herhangi bir antijen 

ve herhangi bir antikor olmadığını gösterir. Bu HIV-1 ve/veya HIV-2 enfeksiyonu ihtimalini dışlamaz.
10.Bir infeksiyon tanısı için, Access HIV combo ile reaktif olan bir sonuç başka uygun bir metod ile 

konfirme edilmelidir.
11.Bağışıklığı bozulmuş bireyler ve ciddi enfeksiyon ve immüno bastırma ilaç tedavisi gibi koşullar 

antikor seviyelerinin analizin saptama eşik değerinin altına bastırılmasına yol açabilir. Bu örnekler 
üzerinde elde edilen sonuçlar dikkatle yorumlanmalıdır.

Sonuç
Oran: Sinyal/Cut-Off Yorum Destekleyici 

testler

İlk Sonuç 
Analizi

S/CO < 0.9 Reaktif değil

HIV-1 p24 ve/veya 
HIV-1/HIV-1-O/HIV-2 Ab 

tespit edilmedi
Yok

S/CO ≥ 1 Reaktif « İlk Reaktif » Çift tekrar

0.9 ≤ S/CO < 1.0 Şüpheli bölge « İlk Reaktif » Çift tekrar

İkinci Sonuç 
Analizi

Çift tekrar: 
2 sonuç 
< 1 ise

Reaktif değil

HIV-1 p24 ve/veya 
HIV-1/HIV-1-O/HIV-2 Ab 

tespit edilmedi
Yok

Çift tekrar: 
2 sonuçtan biri

≥ 1 ise
Reaktif

HIV-1 p24 ve/veya 
HIV-1/HIV-1-O/HIV-2 Ab 

tespit edildi

« Tekrarlanan Reaktif »

Onaylayıcı test
A97227B Access HIV combo  
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Spesifik 
Performans 

Özellikleri

Duyarlılık
Access HIV combo ile duyarlılık çalışmaları, onaylanmış HIV Ab örnekleri, akut enfeksiyonlu 
hastalardan ve ticari serokonversiyon panellerinden alınan örnekler ve HIV Ag örnekleri (yakın veya 
seyreltik) test edilerek gerçekleştirilmiştir.

1. Analitik duyarlılık

Access HIV combo analizi, HIV-1 p24 Antijenine karşı < 2 IU/mL analitik duyarlılık gösterir.  
NIBSC 90/636 Panel WHO ve Bio-Rad Internal HIV Ag Standardı analiz duyarlılık sınırın tespitine 
izin vermiştir.

2.  Klinik duyarlılık

• Onaylı HIV Ab pozitif örnekler

• 674 kesin pozitif örnekte yapılan HIV-1 duyarlılık çalışması pozitif örnekleri doğrulamıştır ve 
%100'e (%95 CI: %99.41 - 100) eşit bulunmuştur.

Numuneler genotipli alt tipleri ve varyant örneklerini içerir:

• Grup 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
• Grup O
• Grup N

İstendiği gibi, alt tip başına minimum 3 numune test edilmiştir.

• HIV-2 duyarlılığı 126 iyi belgelenmiş örnek test edilerek değerlendirilmiş ve %100’e (%95 CI: 
%97.11 - 100) eşit bulunmuştur.

• Akut enfeksiyonlu hastalardan ve ticari serokonversiyon panellerinden alınan örnekler

• 86 örnekte serokonversiyon öncesi ve serokonversiyon başına HIV-1 duyarlılığı araştırılmıştır.
• Access HIV combo analizi serokonversiyon duyarlılığı 61 iyi belgelenmiş ticari HIV 

serokonversiyon panelinden elde edilen sıralı örnekler test edilerek değerlendirilmiştir (Bu çalışma 
131 adet erken serokonversiyon numuneleri ile yapılmıştır).
 Access HIV combo A97227B
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Tablo 2’te 6 serokonversiyon panelinden elde edilen sonuçlar gösterilmiştir;

Tablo 2: Serokonversiyon panelleri

* Satıcılardan alınan veriler

Panel Örnek ID
1. kanamadan 

sonra gün 
sayısı

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

BBI 9012

9012-05 14 0.53 Pozitif Negatif

9012-06 16 1.21 Pozitif Negatif

9012-07 21 25.36 Pozitif Negatif

BBI 9017

9017-04 10 0.32 Pozitif Negatif

9017-06 13 1.19 Pozitif Pozitif

9017-07 17 3.48 Pozitif Pozitif

9017-08 20 4.15 Pozitif Pozitif

9017-09 24 2.44 Pozitif Pozitif

9017-10 28 5.67 Pozitif Pozitif

9017-11 31 42.27 Pozitif Pozitif

BBI 9022

9022-07 23 0.77 Pozitif Negatif

9022-08 25 5.81 Pozitif Negatif

9022-09 32 161.31 Pozitif Negatif

PRB 950

PRB950-01 0 0.29 Negatif Negatif

PRB950-02 18 1.12 Pozitif Negatif

PRB950-03 21 8.03 Pozitif Negatif

PRB950-04 28 21.15 Pozitif Pozitif

BBI 9034 9034-10 42 0.28 Negatif Negatif

9034-11 47 1.75 Pozitif Negatif

9034-12 51 20.47 Pozitif Negatif

Zeptometrix

6243

6243-06 20 0.37 Pozitif Belirsiz

6243-07 25 1.37 Pozitif Belirsiz

6243-08 27 1.89 Pozitif Belirsiz

6243-09 30 6.68 Pozitif Belirsiz

6243-10 32 18.06 Pozitif Belirsiz
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• HIV-1 Antijen örnekleri
Duyarlılık = %100 (104/104) (%95 CI: %96.52 - 100) olarak bulunmuştur.

Analizi duyarlılığı, aşağıdakileri içeren 104 iyi belgelenmiş numune test edilerek değerlendirilmiştir:

•  Şu genotiplerden alınan HIV-1 grup M’ye ait 44 HIV-Ag kültür hücresi süzüntüleri: 10A, 
5B, 8C, 5D, 10E, 1F, 2G, 1H, 2J

•  21 HIV-Ag ticari pozitif örnekler
•  Serokonversiyonun farklı aşamalarında 86 serum örneğinden alınan 39 HIV-Ag pozitif 

örneği

• Taze örnekler
103 HIV pozitif örneği kan alımından sonraki 1. gün içerisinde test edilmiştir.

Özgüllük

Access HIV combo analizinin özgüllüğü ≥ %99.5 olarak bulunmuştur. Bu özgüllük aşağıdaki numuneler 
test edilerek araştırılmıştır:

HIV ile bağlantılı olmayan farklı patolojiler veya durumlar: hamile kadınlar, romatizmalı faktör, sirotik, 
kronik böbrek yetmezliği, diyaliz, nakiller, lanograstimli hastalar, insan anti-mouse Ig, antinükleer 
antikorlar, myoplasma pneumoniae, erythrovirüs B19, miyolem, diğer viral veya bakteriyel enfeksiyonlar 
(HAV, HBV, HCV, Kızamıkçık, Toksoplazmoz, Sifilis, Kabakulak, Kızamık, CMV, HSV, EBV, VZV, 
HTLVI, Sıtma, Grip aşılı hastalar) gösteren hastalardan alınan 477 örnek test edilmiştir. 

Özgüllük, donmuş nakil popülasyonu dahil olmadan %98.10 (414/422) (%95 CI: %96.30 - 99.18) olarak 
bulunmuştur.

Beş spesifik olmayan reaksiyon bulunmuştur:

• VZV pozitif örnekler (%7.7)
• EBV pozitif örnekler (%6.7)
• HCV pozitif örnekler (%2.9)
• Romatizmalı faktör (%7.1)
• Sifilis pozitif örnekler (%2.3)

Örnek tipi

IR Özgüllüğü RR Özgüllüğü

n % %95 Güven
Aralığı n % %95 Güven

Aralığı

Kan vericiler 7656 / 7664 99.90 [99.79-99.95%] 7664 / 7664 100.00 [94.95 - 100%]

Seçilen Yatan 
hastalar

1961 / 1969 99.59 [99.20-99.82%] 1966 / 1969 99.85 [99.56 - 99.97%]

Seçilmeyen Yatan 
hastalar

1121 / 1122 99.91 [99.50-100%] 1121 / 1122 99.91 [99.50 - 100%]

Hamile kadınlar 200 / 200 100.00 [98.17-100%] 200 /200 100.00 [98.17 - 100%]

Toplam ortalama 10938 / 10955 99.84 [99.75-99.91%] 10951 / 10955 99.96 [99.91 - 99.99%]
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Doğruluk 

Access HIV combo analizinin doğruluğu HIV-1, HIV-2, HIV-1-O ve HIV Ag için bir negatif örnek, bir 
düşük pozitif örnek (Düşük 1), bir eşiğe yakın örnek (Düşük 2), bir orta pozitif örnek olmak üzere 
13 örnek analiz edilerek tespit edilmiştir. 

Analiz içi doğruluk bu 13 örneğin 1 sistemde 30 kopya ile bir çalışmada test edilmesi suretiyle 
değerlendirilmiştir. CV2ler tespit edilmiştir.

Analizler arası doğruluk, operatörler tarafından bu 13 örnek günde 2 farklı çalışmada (sabah ve öğlen) 
çift tekrar olarak 1 parti içinde test edilerek değerlendirilmiştir. 

Partiler arası doğruluk bu 13 örneğin 4 farklı kalibratör partisi kullanılarak 4 farklı parti ile 5 kopya 
olarak test edilmesi suretiyle değerlendirilmiştir.

Sonuçlar aşağıdaki tablolarda gösterilmiştir:

Analiz içi Doğruluk:

N=30 Ortalama
(Sinyal/cut-off oranı) % C.V.

Negatif örnekler 0.28 10.6

Düşük 1 örnekler

VIH-1 2.19 4.1

VIH-2 2.20 4.7

VIH-1-O 1.91 2.6

Ag VIH-1 2.40 5.0

Düşük 2 örnekler

VIH-1 0.96 5.9

VIH-2 0.95 4.4

VIH-1-O 1.16 4.6

Ag VIH-1 1.20 4.6

Orta 1 örnekler

VIH-1 2.86 5.8

VIH-2 3.81 3.4

VIH-1-O 3.34 4.2

Ag VIH-1 3.30 3.7
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Analizler arası Doğruluk:

Partiler arası Doğruluk:

N=80 Ortalama
(Sinyal/cut-off oranı) % C.V.

Negatif örnekler 0.30 10.1

Düşük 1 örnekler

VIH-1 2.35 5.6

VIH-2 2.37 5.1

VIH-1-O 1.88 4.6

Ag VIH-1 2.35 7.6

Düşük 2 örnekler

VIH-1 1.02 5.6

VIH-2 1.03 5.6

VIH-1-O 1.15 4.9

Ag VIH-1 1.17 4.9

Orta 1 örnekler

VIH-1 3.04 5.1

VIH-2 3.99 4.9

VIH-1-O 3.23 4.6

Ag VIH-1 3.12 4.7

N=20 Cal arası
% C.V

RP arası
% C.V.

Toplam
% C.V.

Negatif örnekler 12.1 12.3 15.0

Düşük 1 örnekler

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

Ag VIH-1 8.3 7.0 9.5

Düşük 2 örnekler

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

Ag VIH-1 10.4 14.8 16.9

Orta 1 örnekler

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

Ag VIH-1 11.0 13.0 15.5
 Access HIV combo A97227B
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Access, SYNCHRON LX, UniCel, DxI ve Beckman Coulter logosu, Beckman Coulter, Inc'in ticari 
markalarıdır.

* Lumi-Phos, Beckman Coulter, Inc'e bağlı şirket olan Lumigen,Inc'in ticari markasıdır.

** ProClin Rohm ve Haas Company veya yan kuruluşlarının veya bağlı şirketlerinin ticari markasıdır.
A97227B Access HIV combo  
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HIV combo Calibrators
REF A59429

Kullanım 
Amacı

Access HIV combo Calibrators, Access Immunoassay Systems kullanılarak insan serumu veya 
plazmasındaki (Li heparin) HIV-1 antijeni ve HIV-1/HIV-1-O/HIV-2 antikorlarının kalitatif tespiti için 
Access HIV combo analizini kalibre etmek için tasarlanmıştır. 

In Vitro Diagnostik Kullanım içindir 

Üretilen ve satışa sunulan bütün belirteçler, ham maddelerin kabulünden ürünün son satış aşamasına 
kadar tamamıyla kalite sistemi gözetimindedir.

Her bir parti kalite kontrole tabi tutulur ve yalnızca kabul kriterlerine uyanlar piyasaya çıkarılır. 
Her bir partiyle ilgili üretim ve kontrol kayıtları şirketimiz bünyesinde muhafaza edilir.

Özet ve 
Açıklama

Access HIV combo Calibrators, Access HIV combo kitini kalibre (eşik değerinin belirlenmesi) etmek 
amacıyla kullanılır. Bir örneğin meydana getirdiği ışık yoğunluğu ile cut-off değerini karşılaştırarak 
örnekte HIV-1 antijeninin ve/veya HIV-1/HIV-1-O/HIV-2 antikorlarının olup olmadığı tespit edilir. 

İzlenebilirlik Access HIV combo Calibrators içindeki ölçülen büyüklük (analit) üreticinin çalışma kalibratörlerine göre 
izlenebilir. İzlenebilirlik işlemi EN ISO 17511’e göre gerçekleştirilir.

Ürün 
Bilgisi

Access HIV combo Calibrators
Kat. No. A59429: C0-C1, 1.7 mL/şişe
• Kullanıma hazırdır.
• Dik bir şekilde saklayın ve 2 - 10°C arasında buzdolabında saklayın.
• Kullanmadan önce içeriği nazik bir şekilde ters yüz ederek karıştırın. Köpük oluşumundan kaçının.
• 2 ila 10ºC arasında saklandığında etiketin üzerinde belirtilmiş son kullanma tarihine kadar bozulmaz.
• Şişe ilk kullanımdan sonra 2 ila 10°C arasında 120 gün boyunca bozulmaz.
• Aralık dışında çıkan kontrol değerleri olası bir bozulmanın işaretidir.
•

C0: %0.1 sodyum azid ve %0.25 ProClin*300 ile HIV-1 antijeni ve 
HIV-1/HIV-1-O/ HIV-2 antikorları için negatif (reaktif olmayan) insan 
serumu.

C1: %0.1 sodyum azid ve %0.25 ProClin*300 ile anti-HIV-1 antikorları için 
pozitif (reaktif) insan serumu.

Kalibrasyon Kartı: 1
Access HIV combo A97227B
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Uyarılar Ve 
Önlemler

• In vitro diagnostik kullanım içindir.
• Hasta numuneleri ve kan ürünleri anlatılan prosedürü kullanarak minimum risk ile rutin bir şekilde 

işlenebilir. Ancak, kaynağı, tedavisi veya önceki sertifikaları ne olursa olsun bu ürünlere uluslararası 
önlemlere ve iyi klinik laboratuvarı çalışmasına uygun bir şekilde potansiyel enfekte ürünler gibi 
muamele edin. Dekontaminasyon için uygun dezenfektan kullanın. Bu materyalleri ve boş kaplarını 
yerel yönetmelik ve tüzüklere uygun şekilde saklayın ve imha edin.

• Kalibratörlerin hazırlanmasında kullanılan insan kaynaklı materyaller test edilmiştir ve Hepatit B 
yüzey antijenine (HBsAg), Hepatit C virüsü (HCV) yüzey antikorlarına, ınsan bağışıklık yetmezliği 
virüsü (HIV-1 ve HIV-2) antikorlarına ve HIV-1 antijenine reaktif bulunmamıştır, HIV-1 
antikorlarına karşı pozitif olan C1 kalibratörü hariç. Bilinen hiçbir test infeksiyöz ajanların varlığına 
karşı tam bir güvence veremediğinden dolayı, belirteçlere ve hasta numunelerine infeksiyöz hastalık 
bulaştırabilirmiş gibi muamele edin(37).

• Sodyum azid, kurşun ve bakır tesisat ile reaksiyona girip yüksek patlayıcı özelliği bulunan metal 
azidler oluşturabilir. Atılması esnasında azid birikimini engellemek için bol miktarda su ile 
yıkayınız(38).
ProClin*300 potansiyel bir cilt sensibilatörüdür. Bu belirteci cildinize veya giysilerinize dökmekten 
veya sıçratmaktan kaçının. Belirteç ile temas halinde maruz kalan bölgeyi sabun ve suyla iyice 
yıkayın.

Xn. Zararlı: %0.1 Sodyum azid ve %0.25 ProClin*300.

R 22: Yutulması halinde sağlığa zararlıdır.

R 43: Cilt ile temasında alerji yapabilir.

S 23: Gaz/duman/buhar/aerosollerini solumayın.

S 24: Cilt ile temasından kaçının.

S 37: Uygun koruyucu eldiven takın.

S 60: Atığını ve kabını tehlikeli atık olarak bertaraf edin.

• Materyal Güvenlik Veri Sayfası (MSDS) talep üzerine temin edilebilir. 

Prosedür Kalibrasyon teorisi, kalibratörlerin ayarlanması, test istemi girişi ve kalibrasyon verilerinin kontrol 
edilmesi hakkındaki bilgi için konu hakkındaki sistem kılavuzuna ve / veya Yardım sistemine bakınız.

Kalibrasyon 
Bilgileri

Access HIV combo Calibrators negatif (C0) ve pozitif (C1) olarak sunulur Access HIV combo analizinin 
etkin bir "kalibrasyona" sahip olması için kalibre (eşik değerinin belirlenmesi) edilmesi gerekir. 
Kalibrasyon verileri 56 güne kadar geçerlidir. 

Her kalibrasyon için, örnek kabına ve sistem ölü hacmine ilave olarak 220 µL C0 kalibratörü (çift tekrarlı 
okuma yapar) ve 330 µL C1 kalibratörü (üç tekrarlı okuma yapar) gerekir. Bir damla yaklaşık 40 µL’ye 
eşittir.

Prosedürün 
Sınırları

Mikrobiyal kontaminasyon veya bulanıklık durumunda şişeyi imha edin.

Access, SYNCHRON LX, UniCel, DxI ve Beckman Coulter logosu, Beckman Coulter, Inc'in ticari 
markalarıdır.

* ProClin Rohm ve Haas Company veya yan kuruluşlarının veya bağlı şirketlerinin ticari markasıdır.
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HIVcombo QC
REF A59430

Kullanım 
Amacı

Access HIV combo QC, Access HIV combo testinin sistem performansını izlemek için kulanılır.

In Vitro Diagnostik Kullanım içindir 

Üretilen ve satışa sunulan bütün belirteçler, ham maddelerin kabulünden ürünün son satış aşamasına 
kadar tamamıyla kalite sistemi gözetimindedir.

Her bir parti kalite kontrole tabi tutulur ve yalnızca kabul kriterlerine uyanlar piyasaya çıkarılır.  
Her bir partiyle ilgili üretim ve kontrol kayıtları şirketimiz bünyesinde muhafaza edilir.

Özet ve 
Açıklama

Kalite kontrol malzemeleri hasta örneklerinin karakteristiklerini simüle eder ve Access HIV combo 
testinin sistem performansının izlenmesi için çok önemlidir. Ayrıca iyi laboratuar uygulamalarının 
ayrılmaz bir parçasıdır(40, 43-49). HIV-1 antijeni ve anti HIV-1/HIV-1-O/HIV-2 antikorları için testler 
gerçekleştirirken, testlerin bütünlüğünü doğrulamak için kalite kontrol malzemeleri kullanın. Test edilen 
değerler, test sistemi doğru şekilde çalışıyorsa kabul edilebilir aralık içinde olmalıdır.

İzlenebilirlik Access HIV combo QC içindeki ölçülen büyüklük (analit) üreticinin çalışma kalibratörlerine göre 
izlenebilir. İzlenebilirlik işlemi EN ISO 17511’e göre gerçekleştirilir.

Ürün 
Bilgisi

Access HIV combo QC
Kat. No. A59430: 4.4 ml/şişe, her seviye için 2 şişe
• Kullanıma hazırdır. 
• Dik bir şekilde saklayın ve 2 - 10°C arasında buzdolabında saklayın.
• Kullanmadan önce içeriği nazik bir şekilde ters yüz ederek karıştırın. Köpük oluşumundan kaçının.
• 2 ila 10ºC arasında saklandığında etiketin üzerinde belirtilmiş son kullanma tarihine kadar bozulmaz.
• Şişe ilk kullanımdan sonra 2 ila 10°C arasında 120 gün boyunca bozulmaz.
• Aralık dışında çıkan kontrol değerleri olası bir bozulmanın işaretidir.
• Ortalama değerler ve standart sapmalar (SD) için QC değer kartına bakınız.

QC 1: %0.1 sodyum azid ve %0.25 ProClin*300 ile HIV-1 antijeni ve anti HIV-1/HIV-1-O/ 
HIV-2 antikorları için negatif (reaktif olmayan) insan serumu.

QC 2: %0.1 sodyum azid ve %0.25 ProClin*300 ile anti-HIV-1 antikorları için pozitif 
(reaktif) insan serumu.

QC 3: %0.1 ProClin*300 ile Tris Tamponu içinde kaotropik ajan ile inaktif edilmiş 
saflaştırılmış HIV-1 antijeni

QC kartı: 1
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Uyarılar Ve 
Önlemler

• In vitro diagnostik kullanım içindir.
• Hasta numuneleri ve kan ürünleri anlatılan prosedürü kullanarak minimum risk ile rutin bir şekilde 

işlenebilir. Ancak, kaynağı, tedavisi veya önceki sertifikaları ne olursa olsun bu ürünlere uluslararası 
önlemlere ve iyi klinik laboratuvarı çalışmasına uygun bir şekilde potansiyel enfekte ürünler gibi 
muamele edin. Dekontaminasyon için uygun dezenfektan kullanın. Bu materyalleri ve boş kaplarını 
yerel yönetmelik ve tüzüklere uygun şekilde saklayın ve imha edin.

• Kontrollerin hazırlanmasında kullanılan insan kaynaklı materyaller test edilmiştir ve Hepatit B yüzey 
antijenine (HBsAg), Hepatit C virüsü (HCV) antikorlarına negatif bulunmuştur. Bilinen hiçbir test 
infeksiyöz ajanların varlığına karşı tam bir güvence veremediğinden dolayı, belirteçlere ve hasta 
numunelerine infeksiyöz hastalık bulaştırabilirmiş gibi muamele edin(37).

• Sodyum azid, kurşun ve bakır tesisat ile reaksiyona girip yüksek patlayıcı özelliği bulunan metal 
azidler oluşturabilir. Atılması esnasında azid birikimini engellemek için bol miktarda su ile 
yıkayınız(38).
ProClin*300 potansiyel bir cilt sensibilatörüdür. Bu belirteci cildinize veya giysilerinize dökmekten 
veya sıçratmaktan kaçının. Belirteç ile temas halinde maruz kalan bölgeyi sabun ve suyla iyice 
yıkayın.

Xn. Zararlı: %0.1 Sodyum azid ve %0.25 ProClin*300.

R 22: Yutulması halinde sağlığa zararlıdır.

R 43: Cilt ile temasında alerji yapabilir.

S 23: Gaz/duman/buhar/aerosollerini solumayın.

S 24: Cilt ile temasından kaçının.

S 37: Uygun koruyucu eldiven takın.

S 60: Atığını ve kabını tehlikeli atık olarak bertaraf edin.

• Materyal Güvenlik Veri Sayfası (MSDS) talep üzerine temin edilebilir. 

Prosedür Access HIV combo QC hasta örnekleri ile aynı şekilde ele alınmalı ve kullanılan cihaz ve/veya yöntemle 
birlikte gelen talimatlara göre gerçekleştirilmelidir. 
Access HIV combo QC işlemi için örnek kabına ve sistem ölü hacmine ilave olarak 3 seviyeden her biri 
için 110 µL örnek gerekir (tek çalışma). Bir damla yaklaşık 40 µL’ye eşittir. 
Örnekler “batch” formatı yerine “random access” formatta herhangi bir zamanda işlenebileceği için, 
kalite kontrol malzemeleri her 24-saatlik döneme dahil edilmelidir(40). Kontrollerin daha sık kullanımı 
veya ek kontrollerin kullanımı iyi laboratuar uygulamalarına veya laboratuar akreditasyon 
gerekliliklerine ve yürürlükte olan yasalara dayanarak kullanıcının takdirine bırakılır. Kalite kontrol 
teorisi, kontrollerin ayarlanması, kalite kontrol örnek test istemi girişi ve kalite kontrol verilerinin kontrol 
edilmesi hakkındaki bilgi için konu hakkındaki sistem kılavuzuna ve / veya Yardım sistemine bakınız.

Prosedürün 
Sınırları

1. Access HIV combo QC kullanımı Access HIV combo testinden farklı testlerde saptanmamıştır.
2. Örnekler “batch” formatı yerine “random access” formatta herhangi bir zamanda işlenebileceği için, 

kalite kontrol malzemeleri her 24-saatlik döneme dahil edilmelidir(40). Laboratuar kalite kontrol 
sistemi için piyasada bulunan kontrolleri ve/veya diğer kaynaklardan alınan ek kontrolleri ekleyin.

3. Kabul edilebilir sınırlar içinde olmayan kalite kontrol sonuçları hatalı test sonuçlarına işaret edebilir. 
Bu analit ile ilgili kabul edilebilir son kalite kontrol sonucundan itibaren çalışılmış tüm test 
sonuçlarını inceleyin.

4. Mikrobiyal kontaminasyon veya bulanıklık durumunda şişeyi imha edin. 
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Beklenen 
Değerler

Access HIV combo QC1, QC2 ve QC3 için beklenen ortalama (×) ve SD’ler (σ) ilk kalite kontrol sistem 
yapılandırması kitinde bulunan QC değer kartında bulunmaktadır. Her laboratuar kontrol sonuçlarına 
uygulanacak QC kurallarını seçerek kendi kabul kriterlerini saptamalıdır. Her kontrol sonucu ilk kabul 
aralığı içinde olmalı, ancak her laboratuar yeterli veriler toplandıktan sonra ortalama ve SD’yi 
güncellemelidir. 

Verilen reaktivite seviyeleri, değişik üreticilerin analizlerinde, değişik uygulamalarda, değişik lot 
numaralarında ve değişik laboratuvarlarda farklılık gösterebilir, bu yüzde her laboratuvar kendi reaktivite 
seviyelerini ve de kendi kabul edilebilir değer aralığını belirlemelidir. Kabul edilebilir aralık , 30 günlük 
bir dönemdeki 20 saptamanın 20 veri noktasına işaret eden ortalamanın ±2 Standart Sapması içindeki 
bütün verileri içermelidir.

BIO-RAD BU ÜRÜNLERİ N ETİKETTE BELİRTİLDİĞİ VE VERİLMİŞ LİTERATÜRDEKİ GİBİ 
PERFORMANS SAĞLAYACAĞINI GARANTİ EDER. BIO-RAD BAŞKA HERHANGİ BİR AMAÇ 
İÇİN HİÇ BİR GARANTİ VEYA ORTALAMA KALİTE VEYA UYGUNLUK BELİRTMEZ, İMA 
ETMEZ. HİÇBİR DURUMDA BIO-RAD YUKARIDA SÖZÜ EDİLEN SARİH TEMİNATLARDAN 
ORTAYA ÇIKAN DOLAYLI HASARLARDAN SORUMLU DEĞİLDİR.

Access, SYNCHRON LX, UniCel, DxI ve Beckman Coulter logosu, Beckman Coulter, Inc'in ticari 
markalarıdır.

*ProClin Rohm ve Haas Company veya yan kuruluşlarının veya bağlı şirketlerinin ticari markasıdır.
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