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1 Przeznaczenie 

Access HCV Ab PLUS, wykorzystujący cząstkę paramagnetyczną, jest chemiluminescencyjnym 
immunologicznym testem do jakościowego wykrywania przeciwciał na wirusowe zapalenie wątroby typu 
C w ludzkiej surowicy lub osoczu, poprzez testy immunologiczne Access. Access HCV Ab PLUS jest 
przeznaczony do stosowania jako pomoc w diagnostyce zakażenia wirusem HCV, a także w badaniach 
przesiewowych krwi i surowicy dawców. Test nie jest przeznaczony do badania lub badania 
przesiewowego próbek zbiorczych. 
 

2 Podsumowanie i objaśnienie testu 

Wirus zapalenia wątroby typu C (HCV) jest uważany za główną przyczynę potransfuzyjnego zapalenia 
wątroby nie-A, nie-B (NANBH), jednakże przenosi się także drogą nie transfuzyjną (narkomani, 
dializowani, pacjenci po przeszczepach)

(1,2,3,4,5,6,7)
. U 50-60% pacjentów, zapalenie wątroby typu C 

przechodzi w postać przewlekłą z ryzykiem rozwinięcia marskości lub nowotworu wątroby
(8,9)

. 
Ustanowienie przymusowego badania przesiewowego wszystkich dawców krwi (w kierunku przeciwciał 
anty-HCV) znacznie ograniczyło ryzyko przeniesienia infekcji przez zakażoną krew

(10,11)
. 

Test Access HCV Ab PLUS jest przeznaczony do wykrywania przeciwciał anty-HCV w ludzkiej surowicy 
lub osoczu i przyczynia się do zapobiegania zakażeniom drogą parenteralną. Jest również użyteczny do 
diagnozowania zakażeń HCV. W obu przypadkach, wyniki w powiązaniu z danymi klinicznymi i innymi 
serologicznymi wyznacznikami. 
 

3 Podstawy procedury 

Access HCV Ab PLUS jest pośrednim testem immunoenzymatycznym. Próbka (surowica, osocze lub 
kontrole) jest dodawana do naczynia reakcyjnego (RV) z cząstkami paramagnetycznymi opłaszczonymi 
peptydami naśladującymi immunodominanty epitopów regionu kapsydowego oraz rekombinantami białek 
(NS3 i NS4). Podczas inkubacji przeciwciała IgG i IgM obecne w próbce są wiązane na fazie stałej. Po 
inkubacji, faza stała jest zatrzymywana w polu magnetycznym, a nie związany materiał usuwany w serii 
płukań. Następnie do naczynia reakcyjnego dodawany jest koniugat (kozie anty-ludzkie przeciwciała IgG, 
oznaczone fosfatazą zasadową). Inkubacja i następna seria płukań eliminuje nadmiar koniugatu. W 
kolejnym etapie, dodajemy substrat chemiluminescencyjny Lumi-Phos 530 i fotony generowane w wyniku 
reakcji enzymatycznych są mierzone przy pomocy luminometru. Intensywność emitowanego sygnału jest 
proporcjonalna do związanego koniugatu i do miana przeciwciał anty-HCV obecnych w badanej próbce. 
Przez porównanie wartości cut-off), ustalonej dla kalibratorów z sygnałem próbki, określa się brak lub 
występowanie przeciwciał anty-HCV. 
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4 Informacje o produkcie 

4.1 Opis 

 Pakiet odczynników Access HCV Ab PLUS 
 

Oznaczenia na 
etykiecie 

Opis 
Liczba / 

Przygotowanie 
34330 

R1a 
Paramagnetic 
particles 

Cząstki paramagnetyczne: 
opłaszczone rekombinowanym białkiem (NS3/NS4) i peptydami 
(otoczka), zawieszonymi w soli buforowanej TRIS, z azydkiem sodu 
(< 0,1%) 

2 x 50 testów 
Gotowe do 

użycia 

R1b 
Sample diluent 

Rozcieńczalnik do próbek:  
z azydkiem sodu (< 0,1%) 

R1c 
Conjugate 
diluent 

Rozcieńczalnik do koniugatu:  
z surfaktantem, azydkiem sodu (< 0,1%) 

R1d 
Conjugate 

Konjugat: 
Koniugat przeciwciał kozich przeciwko ludzkim IgG z fosfatazą 
alkaliczną, roztwór w buforze TRIS, z surfaktantem, azydkiem sodu 
(< 0,1%) i środkiem ProClin 300 (< 0,1%) 

4.2 Przechowywanie i postępowanie z produktem 

 Przechowywać w pozycji pionowej w lodówce, w temperaturze od 2 do 10°C. 

 Przed zastosowaniem w przyrządzie, przez co najmniej dwie godziny przechowywać w lodówce, w 
temperaturze od 2 do 10°C. 

 Stabilny do daty terminu ważności podanej na etykiecie, jeśli jest przechowywany w temperaturze od 
2 do 10°C (zestaw odczynników nieotwarty). 

 Zmieszać nowe, nieprzebite opakowania, delikatnie odwracając je do momentu, aż cząstki znajdą się 
w roztworze i nie będą przywierać do zamknięcia lub boków zagłębienia. Nie odwracać przebitych 
opakowań. 

 Odporny na temperatury od 2 do 10°C, przez 28 dni od czasu pierwszego użycia. 

 Oznakami możliwego pogorszenia jakości jest pęknięcie warstwy elastomerowej opakowania lub 
wartości kontrolne niemieszczące się we wskazanym zakresie. 

 Jeśli opakowanie z odczynnikiem jest uszkodzone (np. uszkodzona została warstwa elastomerowa), 
należy je wyrzucić. 

 

5 Ostrzeżenia i środki ostrożności 

 Odczynniki służą wyłącznie do diagnostyki in vitro. Produkt przeznaczony wyłącznie do stosowania 
przez personel medyczny. 

5.1 Instrukcje BHP 

 Ten zestaw testowy jest przeznaczony wyłącznie do stosowania przez wykwalifikowany personel, 
przeszkolony w zakresie procedur laboratoryjnych i zaznajomiony z potencjalnymi zagrożeniami. 
Należy stosować odzież ochronną, rękawiczki, ochronę oczu i twarzy oraz posługiwać się zestawem 
zgodnie z zasadami dobrej praktyki laboratoryjnej. 

 Opisywany zestaw testowy zawiera składniki krwi ludzkiej. Żadna znana metoda przeprowadzania 
testu nie gwarantuje braku obecności czynników zakaźnych. Z tego powodu, z materiałem 
pochodzenia ludzkiego, odczynnikami i próbkami pobranymi od pacjentów należy postępować jak 
z materiałem potencjalnie zakaźnym, stosując uniwersalne środki ostrożności związane 
z patogenami krwiopochodnymi zdefiniowanymi przez OSHA, odpowiednie wytyczne CDC/NHI 
Biosafety in Microbiological and Biomedical Laboratories (Bezpieczeństwo biologiczne 
w pracowniach mikrobiologicznych i biomedycznych) oraz przepisy lokalne,regionalnekrajowe. 

 Skażenie biologiczne: rozlany materiał pochodzenia ludzkiego należy traktować jako materiał 
potencjalnie zakaźny. 
Rozlany materiał niezawierający kwasu należy niezwłocznie usunąć i odkazić skażony obszar, 
materiały oraz wszelkie skażone powierzchnie lub wyposażenie odpowiednim chemicznym środkiem 
dezynfekującym, skutecznie eliminującym potencjalne zagrożenie biologiczne związane z daną 
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próbką (zwykle w tym celu należy użyć roztworu 1:10 wybielacza, 70–80% roztworu etanolu lub 
izopropanolu, jodoforu np. 0,5% Wescodyne™ Plus itd.) i wytrzeć do sucha.  
Rozlany materiał zawierający kwas należy usunąć (zetrzeć) w odpowiedni sposób lub 
zneutralizować, a skażony obszar przemyć wodą i wytrzeć do sucha. Materiał użyty do zebrania 
rozlanego materiału należy zutylizować jako odpad potencjalnie niebezpieczny. 
Następnie należy odkazić skażony obszar za pomocą chemicznego środka dezynfekującego. 

 Wszystkie próbki i materiał użyty do przeprowadzenia testu utylizować jak materiał potencjalnie 
zakaźny. Wszelkie odpady laboratoryjne, chemiczne i odpady stwarzające zagrożenie biologiczne 
należy przenosić i utylizować zgodnie z wszystkimi przepisami lokalnymi, regionalnymi i krajowymi. 

 Zalecenia dotyczące zagrożeń i środków ostrożności związanych z substancjami chemicznymi 
znajdującymi się w tym zestawie testowym, można znaleźć na piktogramach zamieszczonych na 
etykietach oraz w informacjach zamieszczonych w części 5.2. Karta charakterystyki substancji (SDS) 
jest dostępna na stronie www.bio-rad.com. 

5.2 Środki ostrożności związane z  procedurą 

Ostrzeżenie: 
 

 
 

H317: Może powodować reakcję alergiczną skóry. 
P280: Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy. 
P333+P313: W przypadku wystąpienia podrażnienia skóry lub wysypki: zasięgnąć porady lub zgłosić 
się pod opiekę lekarza. 
P302+P352: W przypadku kontaktu ze skórą: Umyć dużą ilością wody z mydłem. 
P501: Zawartość / pojemnik usuwać zgodnie z przepisami miejscowymi / regionalnymi / narodowymi / 
międzynarodowymi. 

 

  Niniejszy produkt zawiera składniki pochodzenia ludzkiego lub zwierzęcego. Należy obchodzić się 
z  nim ostrożnie. 

 

6 Próbki 

1. Zalecanym do testu rodzajem próbki jest surowica lub osocze (pobrane na: heparynę, EDTA 
cytrynian). 

2. Stosować się do następujących zaleceń dotyczących postępowania, przetwarzania i 
przechowywania próbek krwi

(12)
: 

 Zebrać wszystkie próbki krwi, stosując się do rutynowych środków ostrożności dotyczących 
wenopunkcji. Przed odwirowaniem odczekać do pełnego uformowania się skrzepu wszystkich 
próbek. 

 Przed analizą należy się upewnić, że usunięto wszystkie pozostałości fibryny i materii 
komórkowej. 

 Postępować zgodnie z zaleceniami producenta probówki do pobierania krwi dotyczącymi 
wirowania. 

 Przez cały czas probówki powinny być zamknięte. 

 Próbki należy przechowywać w temperaturze pokojowej (15 do 23°C), nie dłużej niż 8 godzin. 

 Jeśli test nie będzie wykonany w ciągu 8 godzin, próbki można przechować w temperaturze +2-
10°C. 

 Jeśli test nie będzie wykonany w ciągu 48 godzin lub próbki będą transportowane, należy je 
zamrozić w temperaturze -20°C lub niższej

(12)
. 

 Rozmrażać próbki tylko raz, szybko, przez ogrzanie kilka minut w łaźni wodnej w temperaturze 
40°C. 

 Po rozmrożeniu należy dokładnie wymieszać próbki, poddać je ponownemu wirowaniu z 
prędkością 3000 g przez 10 minut i umieścić w zagłębieniu, aby usunąć zawieszone cząstki 
fibryny lub cząstki stałe, które prowadzą do wyników fałszywie dodatnich. 

3. Każde laboratorium powinno ustalić dopuszczalność gromadzenia własnych probówek do 
pobierania krwi i produktów separacji surowicy. Od czasu do czasu mogą wystąpić różnice miedzy 
produktami, w zależności od producenta lub partii. 
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7 Procedura 

7.1 Wymagane materiały 

7.1.1 Materiał dostarczony 

R1 Pakiet odczynników Access HCV Ab PLUS 
 

7.1.2 Materiał wymagany, ale niedostarczony 

1. Kalibratory: Access HCV Ab PLUS CALIBRATORS 
Dostarczane jako jedna ujemna surowica HCV-Ab i jedna surowica dodatnia względem przeciwciał 
anty-HCV Ab. 
nr kat. 34335 

2. Kontrola jakości: Access HCV Ab PLUS QC 
• Access HCV Ab PLUS QC 

nr kat. 34339 

• Inne komercyjne surowice kontrolne 

3. Access Substrate 
nr kat. 81906 

4. Access 2: 
Wash buffer: Access Wash Buffer II, nr kat. A16792 

5. UniCel
®
 DxI

®
: 

Wash buffer: UniCel DxI Wash Buffer II, nr kat. 16793 

6. Systemy: 
Access, Access 2, UniCel DxI (UniCel DxI 600, UniCel DxI 800, UniCel DxC 880i, UniCel DxC 860i, 
UniCel DxC 680i, UniCel DxC 660i). 

7.2 Procedura oznaczania 

1. Należy zapoznać się z właściwą instrukcją obsługi aparatu i/lub systemem Help, które zawierają 
informacje dotyczące instalacji, rozpoczynania pracy, zasady działania, charakterystyki 
uzyskiwanych wyników, obsługi aparatury, procedur kalibracji, ograniczeń i środków ostrożności 
związanych z działaniem systemu, zagrożeń, konserwacji oraz rozwiązywania problemów w trakcie 
użytkowania. 

2. Przed załadowaniem do przyrządu, wymieszać zawartość nowych (nieprzebitych) opakowań 
odczynników, kilkakrotnie delikatnie odwracając opakowanie. Nie odwracać otwartych (przebitych) 
opakowań. 

3. Na każde oznaczenie potrzeba 25 μl próbki (bez uwzględnienia martwej objętości). 
4. Czas potrzebny do uzyskania pierwszego wyniku to około 55 minut. 
5. Domyślna jednostka miary systemu dla wyników testów próbek to współczynnik sygnału/odcięcia 

(S/CO). 

7.3 Kalibracja 

Wszystkie testy wymagają „aktywnej” krzywej kalibracyjnej. Dane kalibracyjne do oznaczenia wartości 
cut-off są ważne przez 28 dni. Konsekwentnie, dla testu Access HCV Ab PLUS wymagana jest kalibracja, 
wykonywana co 28 dni, przy pomocy C0 i C1 z zestawu kalibratorów Access HCV Ab PLUS 
CALIBRATORS. Instrukcja obsługi i/lub system Help aparatu zawiera informacje teoretyczne na temat 
kalibracji, konfiguracji kalibratorów, wprowadzania testu kalibracji i przeglądu danych kalibracyjnych. 

7.4 Kontrola jakości 

Materiały kontroli jakości imitują cechy charakterystyczne próbek pobranych od pacjentów i są niezbędne 
do monitorowania wydajności systemu testów immunochemicznych. Kontrole jakości zaleca się co 
najmniej co 24 godziny

(13)
 oraz przy uruchamianiu systemu, przed przystąpieniem do pracy 

z wykorzystaniem próbek pobranych od pacjentów. Dołączyć Access HCV Ab PLUS QC lub inne 
komercyjnie dostępne materiały kontroli jakości, które obejmują co najmniej dwa poziomy zawartości 
analitu. Częstsze używanie niniejszych materiałów kontroli lub wykorzystanie dodatkowych materiałów 
kontroli jakości, pozostaje w gestii użytkownika, zgodnie z dobrymi praktykami laboratoryjnymi lub 
wymaganiami akredytacyjnymi i odpowiednimi przepisami. Postępować zgodnie z instrukcjami 
producenta dotyczącymi przygotowania i przechowywania. Każde laboratorium, aby zapewnić 
prawidłowe działanie, powinno ustalić średnie wartości i dopuszczalne zakresy. Wyniki kontroli jakości, 
które nie mieszczą się w dopuszczalnych zakresach mogą wskazywać nieprawidłowe wyniki testów. 
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Zbadać wszystkie wyniki testów uzyskane od ostatniego dopuszczalnego testu kontroli jakości istotnego 
dla tego analitu.  
Test Access HCV Ab PLUS przeprowadzono w temperaturze pokojowej 18-32°C. W celu uzyskania 
optymalnych wyników kalibracji i badań próbek pacjenta, test należy prowadzić w podobnych warunkach 
temperaturowych. Jeżeli temperatura otoczenia w laboratorium różni się ± 5°C od temperatury kalibracji, 
należy zrobić przegląd wyników kontroli jakości i jeśli to konieczne, dokonać ponownej kalibracji.  
Informacje na temat przeglądu wyników testu surowic znajdują się w odpowiednich podręcznikach 
użytkownika systemu i/lub plikach Pomocy systemu.  
Wszystkie produkowane i  dostępne w  sprzedaży odczynniki są wytwarzane zgodnie z  obszernym 
Systemem Jakości, począwszy od etapu odbioru surowców aż do etapu wprowadzenia gotowego 
produktu na rynek.  
Każda partia jest poddawana kontroli jakości i zwalniana do wprowadzenia na rynek wyłącznie po 
spełnieniu określonych kryteriów dopuszczenia. 

7.5 Obliczanie/interpretacja wyników 

Wyniki testu pacjenta są automatycznie obliczane przez program przy pomocy wartości cut-off 
oznaczonej w procesie aktywnej kalibracji. Wynik (sygnał/wartość cut-off = S/CO) zostaje wydany jako: 
„próbka reaktywna” lub „próbka nie reaktywna” w porównaniu z wartością cut-off (czyli sygnał wyższy lub 
równy albo niższy od wartości „cut-off”). Niemniej jednak próbki, których wynik mieści się w zakresie 10% 
poniżej wartości cut-off, należy interpretować ostrożnie i zaleca się powtórne oznaczenie takich próbek w 
duplikacie przed ostateczną interpretacją. Próbki takie lokują się w tzw. szarej strefie (od 0,9 do mniej niż 
1,0), którą użytkownik powinien zaprogramować w systemie (patrz instrukcja obsługi i/lub system Help, 
aby uzyskać informacje na temat szarej strefy w testach jakościowych). Wyniki mieszczące się w szarej 
strefie są wtedy automatycznie zaznaczane, dzięki czemu możliwa jest ich szybka identyfikacja. Wyniki 
próbek pacjenta są wyświetlane na ekranie „Sample Results”. Należy zapoznać się z instrukcją obsługi 
i/lub systemem Help w kwestii przeglądu wyników oznaczenia. 
 
Pierwsza analiza wyników: 

 Dowolna próbka o współczynniku (S/CO) niższym niż 0,9 jest uznawana za nie reaktywną w teście 
Access HCV Ab PLUS. 

 Próbki o współczynniku (S/CO) ≥ 0,9 i < 1,0 (szara strefa): przed ostateczną interpretacją zaleca się 
ich powtórne oznaczenie w duplikacie. 

 Próbki o współczynniku (S/CO) równym lub większym niż 1 są początkowo uważane za reaktywne w 
teście Access HCV Ab PLUS i przed ostateczną interpretacją zaleca się ich powtórne oznaczenie w 
duplikacie. 

 
Druga analiza wyników: 
Wszystkie próbki, które są początkowo reaktywne lub ich wyniki mieszczą się w szarej strefie, powinny 
zostać powtórnie oznaczone w duplikacie, stosując test Access HCV Ab PLUS: 

 Jeżeli wyniki powtórzeń wynoszą < 1,0 S/CO, próbka musi zostać uznana jako nie reaktywna 
(ujemna) w teście Access HCV Ab PLUS. 

 Jeżeli jeden z dwóch wyników wynosi ≥ 1,0 S/CO, początkowy wynik nie jest powtarzalny i próbka 
jest uznana jako „reaktywna” w teście Access HCV Ab PLUS. 

Jednakże, zgodnie z obowiązującymi przepisami lokalnymi, konieczne jest przeprowadzenie testów 
uzupełniających, analizujących każdą „reaktywną” próbkę, w celu jasnego określenia wyniku dodatniego. 
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Tabela 1: Interpretacja wyników testu Access HCV Ab PLUS 
 

Wynik 
Współczynnik: sygnał/ wartość cut-off 

Interpretacja 
Testy 

uzupełniające 

Pierwsza 
analiza 

wyników 

S/CO < 0,9 
nie 

reaktywna 
Nie wykryto HCV Ab N.d. 

S/CO ≥ 1,0 reaktywna 
„Początkowo 
reaktywne” 

Ponownie 
przetestować 

duplikat 

0.9 ≤ S/CO < 1,0 
szara 
strefa 

„Początkowo 
reaktywne” 

Ponownie 
przetestować 

duplikat 

Druga analiza 
wyników 

Ponownie przetestować 
duplikat: Jeżeli oba wyniki 

są < 1,0 

nie 
reaktywna 

Nie wykryto HCV Ab N.d. 

Ponownie przetestować 
duplikat: jeżeli jeden z 2 

wyników ≥ 1,0 
reaktywna 

HCV Ab wykrył 
„Powtarzalnie 

reaktywne” 

Metoda 
potwierdzająca 

 

8 Ograniczenia testu 

1. Test Access HCV Ab PLUS jest ściśle ograniczony do wykrywania przeciwciał anty-HCV w 
surowicy krwi ludzkiej lub osocza (heparyna, EDTA lub cytrynian). Charakterystyka działania przy 
zastosowaniu innych typów próbek nie została zbadana lub jest ograniczona. 

2. Wyniki testu Access HCV Ab PLUS powinno się interpretować w świetle ogólnego obrazu 
klinicznego pacjenta, w tym: historii choroby, danych z testów dodatkowych i innych odpowiednich 
informacji. 

3. Wielkość ustalonego wyniku, powyżej odcięcia, nie jest wskazaniem całkowitej ilości przeciwciał 
i/lub obecności antygenu. 

4. Biorąc pod uwagę różnorodność reakcji immunologicznych u pacjentów zainfekowanych wirusem 
zapalenia wątroby typu C (zwłaszcza w czasie serokonwersji), można zaobserwować różnice 
dotyczące wykrywania między testami, zależne od rodzaju zastosowanych białek antygenowych. 
Wynik ujemny testu przesiewowego nie wyklucza możliwości ekspozycji lub zakażenia wirusem 
zapalenia wątroby typu C. 

5. W celu stwierdzenia zakażenia, wynik reaktywny uzyskany w teście Access HCV Ab PLUS, należy 
potwierdzić stosując odpowiednią metodę. 

6. W przypadku stosowania wszystkich metod ELISA można otrzymać wyniki fałszywie pozytywne. 
Zaleca się sprawdzenie swoistości reakcji dla każdej próbki, dla której otrzymywane są 
powtarzalne wyniki pozytywne, przy pomocy odpowiedniej metody w celu potwierdzenia obecności 
przeciwciał anty-HCV. 

7. U osób z obniżoną odpornością, np. z ciężkimi zakażeniami oraz poddanym terapii lekami 
immunosupresyjnymi, może wystąpić tłumienie poziomu przeciwciał poniżej progu wykrywalności 
w testach. Wyniki uzyskane z tych próbek należy interpretować z ostrożnością. 
 

 

9 Szczegółowa charakterystyka działania 

9.1 Dokładność pomiaru 

Dokładność testu Access HCV Ab PLUS określono podczas oznaczania próbek ujemnych, słabo 
dodatnich i silnie dodatnich. Powtarzalność wewnątrz-testową określono oznaczając 4 próbki 30 razy w 
tym samym teście; powtarzalność między-testową określono oznaczając 4 próbki w triplikacie, 2 razy na 
dobę, w czasie 5 dni. Wyniki przedstawiają tabele: 
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9.1.1 Powtarzalność 

 

N = 30 Neg 1 Neg 2 Pos 1 Pos 2 

Średnia (RLU) 251824 1378166 10966900 12615243 

S.D. 10202 43987 320857 309281 

C.V.% 4,05 3,19 2,93 2,45 

 
Współczynnik zmienności dla próbek dodatnich jest niższy niż 5%. 
 

9.1.2 Dokładność pośrednia 

 

N = 30 Neg 1 Neg 2 Pos 1 Pos 2 

Średni 
współczynnik 
(Próba/cut-off) 

0,07 1,34 3,18 4,42 

S.D. 0,01 0,09 0,21 0,39 

C.V.% 9,9 6.,89 6,64 8,78 

 
Współczynnik zmienności dla próbek dodatnich jest niższy niż 10%. 

9.2 Skuteczność diagnostyczna 

9.2.1 Swoistość diagnostyczna 

Swoistość testu została oceniona: 

 Na 99,83% (95% przedział ufności: 99,7% - 99,9%) z populacji 5995 nieselekcjonowanych dawców 
krwi 

 Z populacji 472 hospitalizowanych pacjentów, 469 było ujemnych i 3, które nie zostały określone w 
teście Chiron Riba HCV 3.0, okazały się nisko dodatnie w teście Access HCV Ab PLUS. 

 

9.2.2 Czułość diagnostyczna 

Potwierdzone próbki dodatnie HCV Ab 
Czułość testu Access HCV Ab PLUS została oceniona po przetestowaniu 511 udokumentowanych 
dodatnich próbek: 

 101 dodatnich w teście PCR surowic od pacjentów z przewlekłą infekcją HCV, 145 dodatnich surowic 
od pacjentów zainfekowanych wirusem HCV, 77 HCV RNA dodatnich w teście PCR próbek osocza z 
prób dodatnich z panelu BBI, 122 genotypowane próbki pozytywne w kierunku HCV. 

 Panel SFTS 97 zawierał 36 dodatnich próbek, 26 genotypowanych i HCV RNA dodatnich w teście 
PCR; 10 dodatnich (ujemnych w teście PCR) próbek z reaktywnością HCV Ab na poziomie 
przynajmniej 2. 

 Dołączonych zostało również 30 dodatnich próbek z badań przekrojowych. Wszystkie te próbki 
reprezentowały różne profile serotypów (izolowana reaktywność, 2 lub 3 reaktywność) i najbardziej 
rozpowszechnione genotypy HCV 1 do 4 i kilka mniej rozpowszechnionych genotypów 4c/d i 5. 

W teście Access HCV Ab PLUS stwierdzono wynik dodatni dla wszystkich tych próbek i nie potwierdzono 
żadnych wyraźnych różnic w wykrywaniu różnych testowanych genotypów HCV. 
 
Próbki z komercyjnych paneli serokonwersji 
Czułość Access HCV Ab PLUS badano także z użyciem 74 paneli serokonwersyjnych. 

 Spośród 29 przebadanych komercyjnych paneli, test Access HCV Ab PLUS wykrył przeciwciała anty 
HCV Ab tak szybko jak test komplementarny RIBA 3.0 lub niewiele później (kilka dni). 

 Wśród 45 badanych przez ekspertów paneli Access HCV Ab PLUS był dodatni w tym samym czasie 
(dodatni z tej samej próbki) jak inne bardziej czułe testy użyte do porównania. Tylko 2 serokonwersje 
zostały wykryte kilka dni później i odwrotnie, 2 serokonwersje zostały wykryte wcześniej jako 
dodatnie w Access HCV Ab PLUS. 

 
Świeże próbki 

 25 dodatkowych, swiezych HCV pozytywnych próbek (w ciagu 1 dnia od pobrania krwi) zostalo 
przetestowanych i wszystkie okazaly sie pozytywne. 
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9.3 Swoistość analityczna 

9.3.1. Badanie reaktywności krzyżowej 

Analiza 108 próbek od pacjentów z różnymi patologiami nie związanymi z zapaleniem wątroby typu C 
(zapalenie wątroby A lub B, Herpes, EBV, czynnik reumatoidalny...) nie wykazały znaczących 
niespecyficznych reakcji krzyżowych. 

9.3.2. Badanie interferencji 

Na oznaczenie nie wywiera wpływu obecność w próbkach do 200 mg/l bilirubiny, 90 g/l albuminy, poziom 
lipemiiodpowiadający 36 g/l trioleiny (trójgliceryd) ani hemoliza wynosząca do 5 g/l hemoglobiny. 
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ACCESS
®

 

Immunoassay System 

HCV Ab PLUS CALIBRATORS  34335 
 

Access HCV Ab PLUS CALIBRATORS przeznaczone są do kalibrowania testu Access 
HCV Ab PLUS z użyciem testów immunologicznych Access. 
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1 Przeznaczenie 

Access HCV Ab PLUS CALIBRATORS przeznaczone są do kalibrowania testu Access HCV Ab PLUS, 
do jakościowego wykrywania przeciwciał przeciwko HCV w surowicy ludzkiej i osoczu, przez testy 
immunologiczne Access. 

 

2 Podsumowanie i objaśnienie testu 

Kalibratory z zestawu Access HCV Ab PLUS CALIBRATORS służą do kalibracji (wyznaczenia wartości 
cut-off) w teście Access HCV Ab PLUS. Na podstawie porównania natężenia światła wydzielanego przez 
próbkę z wartością cut-off można wnioskować o obecności lub braku w badanej próbce przeciwciał anty-
HCV. 
 

3 Informacje o produkcie 

3.1 Opis 

 Zestaw Access HCV Ab PLUS CALIBRATORS 
 

Oznaczenia na 
etykiecie 

Opis 
Liczba / 

Przygotowanie 
34335 

C0 
Negative Calibrator 

Roztwór kalibracyjny ujemny: 
Ludzka surowica ujemna (nie reaktywna) pod względem 
przeciwciał anty-HCV, konserwowana < 0,1% azydkiem 
sodu 

1 x 1 ml 
Gotowe do użycia 

C1 
Positive Calibrator 

Roztwór kalibracyjny dodatni: 
Ludzka surowica dodatnia (reaktywna) pod względem 
przeciwciał anty-HCV, inaktywowana, konserwowana 
< 0,1% azydkiem sodu 

1 x 1 ml 
Gotowe do użycia 

Calibration card Karta kalibracyjna: 1 

3.2 Przechowywanie i postępowanie z produktem 

 Przechowywać w pozycji pionowej w lodówce, w temperaturze od 2 do 10°C. 

 Przed użyciem, delikatnie wymieszać zawartość, odwracając opakowanie. Nie dopuścić do tworzenia 
się pęcherzyków. 

 Odczynniki w otwartej fiolce, przechowywane w temp. +2-10°C, są trwałe zgodnie z datą ważności. 

 Uzyskanie dla kontroli wartości poza zakresem pomiaru może świadczyć o nie przydatności 
odczynników do użycia. 

 

4 Ostrzeżenia i środki ostrożności 

 Odczynniki służą wyłącznie do diagnostyki in vitro. Produkt przeznaczony wyłącznie do stosowania 
przez personel medyczny. 

 Niniejszy produkt zawiera składniki pochodzenia ludzkiego lub zwierzęcego. Należy obchodzić się 
z nim ostrożnie. 

 Ten zestaw testowy jest przeznaczony wyłącznie do stosowania przez wykwalifikowany personel 
przeszkolony w  zakresie procedur laboratoryjnych i zaznajomiony z potencjalnymi zagrożeniami. 
Należy stosować odzież ochronną, rękawiczki, ochronę oczu i  twarzy oraz posługiwać się zestawem 
zgodnie z  zasadami dobrej praktyki laboratoryjnej. 

 Materiały pochodzenia ludzkiego stosowane do przygotowania odczynników zostały przetestowane i 
stwierdzono, że są niereaktywne względem antygenu powierzchniowego wirusowego zapalenia 
wątroby typu B (HBs Ag), przeciwciał przeciwko ludzkim wirusom niedoboru odporności (HIV-1 i HIV-
2) i przeciwciał przeciw wirusowi zapalenia wątroby typu C (HCV), z wyłączeniem dodatniego 
roztworu kalibracyjnego C1, który jest dodatni dla przeciwciał anty-HCV. 

 Opisywany zestaw testowy zawiera składniki krwi ludzkiej. Żadna znana metoda przeprowadzania 
testu nie gwarantuje braku obecności czynników zakaźnych. Z tego powodu z materiałem 
pochodzenia ludzkiego, odczynnikami i próbkami pobranymi od pacjentów należy postępować jak 
z materiałem potencjalnie zakaźnym, stosując uniwersalne środki ostrożności związane 
z patogenami krwiopochodnymi zdefiniowanymi przez OSHA, odpowiednie wytyczne CDC/NHI 
Biosafety in Microbiological and Biomedical Laboratories (Bezpieczeństwo biologiczne 
w pracowniach mikrobiologicznych i biomedycznych) oraz przepisy lokalne,regionalne i krajowe. 
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 Skażenie biologiczne: rozlany materiał pochodzenia ludzkiego należy traktować jako materiał 
potencjalnie zakaźny. 
Rozlany materiał niezawierający kwasu należy niezwłocznie usunąć i odkazić skażony obszar, 
materiały oraz wszelkie skażone powierzchnie lub wyposażenie odpowiednim chemicznym środkiem 
dezynfekującym, skutecznie eliminującym potencjalne zagrożenie biologiczne związane z daną 
próbką (zwykle w tym celu należy użyć roztworu 1:10 wybielacza, 70–80% roztworu etanolu lub 
izopropanolu, jodoforu np. 0,5% Wescodyne™ Plus itd.) i wytrzeć do sucha.  
Rozlany materiał zawierający kwas należy usunąć (zetrzeć) w odpowiedni sposób lub 
zneutralizować, a skażony obszar przemyć wodą i wytrzeć do sucha. Materiał użyty do zebrania 
rozlanego materiału należy zutylizować jako odpad potencjalnie niebezpieczny.  
Następnie należy odkazić skażony obszar za pomocą chemicznego środka dezynfekującego. 

 Wszystkie próbki i materiał użyty do przeprowadzenia testu utylizować jak materiał potencjalnie 
zakaźny. Wszelkie odpady laboratoryjne, chemiczne i odpady stwarzające zagrożenie biologiczne 
należy przenosić i utylizować zgodnie z wszystkimi przepisami lokalnymi, regionalnymi i krajowymi. 
Karta charakterystyki substancji (SDS) jest dostępna na stronie www.bio-rad.com. 

 

5 Procedura 

Informacje na temat kalibracji, konfiguracji, wprowadzania zleceń testów kalibracji oraz przeglądania 
danych kalibracji znajdują się w odpowiednich podręcznikach użytkownika systemu i/lub plikach Pomocy 
systemu. 
 
Kalibracja 
Access HCV Ab PLUS CALIBRATORS zawierają kalibrator ujemny C0 i dodatni C1. 
Test Access HCV Ab PLUS wymaga kalibracji (wyznaczenia wartości cut-off) co 28 dni, w celu uzyskania 
„aktywnej” krzywej kalibracyjnej tylko dla jednego zestawu odczynników, rozpoznawanego po kodzie 
kreskowym. Po zakończeniu okresu 28 dni lub w przypadku wprowadzenia nowego zestawu 
odczynników do systemu krzywa staje się automatycznie nieprawidłowa. 
Do każdej kalibracji wymagane jest co najmniej 75 µl każdego roztworu kalibratora (wyznaczenie w 
trzech powtórzeniach) dodanego do pojemnika na próbki i objętości martwej systemu. Jedna kropla 
równa się w przybliżeniu 40 µl. 
 

6 Ograniczenia testu 

Jeżeli istnieją dowody zanieczyszczenia mikrobiologicznego lub nadmiernego zmętnienia odczynnika, 
fiolkę należy wyrzucić. 
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Do monitorowania wydajności testu immunologicznego Access HCV Ab PLUS. 

 

  
 

  A44297D - [PL] - 2017/01 
  



A44297D Access HCV Ab PLUS 
18/22 

1 Przeznaczenie 

Access HCV Ab PLUS QC jest to zestaw kontroli jakości pracy aparatu w trakcie wykonywanego 
oznaczenia do testu Access HCV Ab PLUS. 

 

2 Podsumowanie i objaśnienie testu 

Materiały kontroli jakości imitują cechy charakterystyczne próbek pacjentów i są niezbędne do 
monitorowania wydajności systemu testu Access HCV Ab PLUS. Ponadto, są one integralną częścią 
dobrych praktyk laboratoryjnych

(13,14,15,16,19,20)
. Do zatwierdzenia integralności testów, podczas 

wykonywania testów z odczynnikami Access na obecność przeciwciał anty-HCV, należy zastosować 
materiały kontroli jakości. System testowy działa prawidłowo, gdy testowane wartości mieszczą się w 
ustalonym dopuszczalnym zakresie. 

 

3 Informacje o produkcie 

3.1 Opis 

 Zestaw Access HCV Ab PLUS QC 
 

Oznaczenia na 
etykiecie 

Opis 
Liczba / 

Przygotowanie 
34339 

QC1 
Negative QC 

Ujemna surowica kontrolna: 
Ludzka surowica ujemna (niereaktywna) pod względem 
przeciwciał anty-HCV, konserwowana < 0,1% azydkiem sodu. 

3 x 2,5 ml 
Gotowe do użycia 

QC2 
Positive QC 

Dodatnia surowica kontrolna, anty-HCV: 
Ludzka surowica dodatnia (reaktywna) pod względem 
przeciwciał anty-HCV, konserwowana < 0,1% azydkiem sodu, 
inaktywowana 

3 x 2,5 ml 
Gotowe do użycia 

QC card Karta QC: 1 

3.2 Przechowywanie i postępowanie z produktem 

 Przechowywać w pozycji pionowej w lodówce, w temperaturze od 2 do 10°C. 

 Przed użyciem, delikatnie wymieszać zawartość, odwracając opakowanie. Nie dopuścić do tworzenia 
się pęcherzyków. 

 Odczynniki przechowywane w temp. +2-10°C są trwałe do daty ważności na etykiecie. 

 Fiolka jest stabilna w temperaturze od 2 do 10°C, przez 30 dni po pierwszym użyciu. 

 Oznakami możliwego pogorszenia jakości są wartości kontrolne niemieszczące się we wskazanym 
zakresie. 

 Informacje dotyczące wartości średnich i odchyleń standardowych (SD) podane są na karcie 
wartości QC. 

 

4 Ostrzeżenia i środki ostrożności 

 Odczynniki służą wyłącznie do diagnostyki in vitro. Produkt przeznaczony wyłącznie do stosowania 
przez personel medyczny. 

 Niniejszy produkt zawiera składniki pochodzenia ludzkiego lub zwierzęcego. Należy obchodzić się 
z nim ostrożnie. 

 Ten zestaw testowy jest przeznaczony wyłącznie do stosowania przez wykwalifikowany personel 
przeszkolony w zakresie procedur laboratoryjnych i zaznajomiony z potencjalnymi zagrożeniami. 
Należy stosować odzież ochronną, rękawiczki, ochronę oczu i twarzy oraz posługiwać się zestawem 
zgodnie z zasadami dobrej praktyki laboratoryjnej. 

 Materiały pochodzenia ludzkiego stosowane do przygotowania odczynników zostały przetestowane i 
stwierdzono, że są niereaktywne względem antygenu powierzchniowego wirusowego zapalenia 
wątroby typu B (HBs Ag), przeciwciał przeciwko ludzkim wirusom niedoboru odporności (HIV-1 i HIV-
2) i przeciwciał przeciw wirusowi zapalenia wątroby typu C (HCV), z wyłączeniem dodatniego 
roztworu kalibracyjnego QC2, który jest dodatni dla przeciwciał anty-HCV. 

 Opisywany zestaw testowy zawiera składniki krwi ludzkiej. Żadna znana metoda przeprowadzania 
testu nie gwarantuje braku obecności czynników zakaźnych. Z tego powodu z materiałem 
pochodzenia ludzkiego, odczynnikami i próbkami pobranymi od pacjentów należy postępować jak 
z materiałem potencjalnie zakaźnym, stosując uniwersalne środki ostrożności związane 
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z patogenami krwiopochodnymi zdefiniowanymi przez OSHA, odpowiednie wytyczne CDC/NHI 
Biosafety in Microbiological and Biomedical Laboratories (Bezpieczeństwo biologiczne 
w pracowniach mikrobiologicznych i biomedycznych) oraz przepisy lokalne/regionalne/krajowe. 

 Skażenie biologiczne: rozlany materiał pochodzenia ludzkiego należy traktować jako materiał 
potencjalnie zakaźny. 
Rozlany materiał niezawierający kwasu należy niezwłocznie usunąć i odkazić skażony obszar, 
materiały oraz wszelkie skażone powierzchnie lub wyposażenie odpowiednim chemicznym środkiem 
dezynfekującym, skutecznie eliminującym potencjalne zagrożenie biologiczne związane z daną 
próbką (zwykle w tym celu należy użyć roztworu 1:10 wybielacza, 70–80% roztworu etanolu lub 
izopropanolu, jodoforu np. 0,5% Wescodyne™ Plus itd.) i wytrzeć do sucha.  
Rozlany materiał zawierający kwas należy usunąć (zetrzeć) w odpowiedni sposób lub 
zneutralizować, a skażony obszar przemyć wodą i wytrzeć do sucha. Materiał użyty do zebrania 
rozlanego materiału należy zutylizować jako odpad potencjalnie niebezpieczny.  
Następnie należy odkazić skażony obszar za pomocą chemicznego środka dezynfekującego. 

 Wszystkie próbki i materiał użyty do przeprowadzenia testu utylizować jak materiał potencjalnie 
zakaźny. Wszelkie odpady laboratoryjne, chemiczne i odpady stwarzające zagrożenie biologiczne 
należy przenosić i utylizować zgodnie z wszystkimi przepisami lokalnymi, regionalnymi i krajowymi. 
Karta charakterystyki substancji (SDS) jest dostępna na stronie www.bio-rad.com. 

 

5 Procedura 

Test Access HCV Ab PLUS QC powinno się traktować w ten sam sposób jak próbki pacjentów i 
postępować zgodnie z instrukcjami dołączonymi do przyrządu i/lub wykorzystywanych metod.  
Do przetwarzania Access HCV Ab PLUS QC, wymagane jest co najmniej 25 µl próbki, dla każdego z dwu 
poziomów kontroli jakości (pojedyncze oznaczenie), oprócz pojemnika na próbki i objętości martwej 
systemu. Jedna kropla równa się w przybliżeniu 40 µl.  
Kontrole jakości zaleca się wykonywać co najmniej co 24 godziny

(13,16)
 oraz przy uruchamianiu systemu, 

przed przystąpieniem do pracy z wykorzystaniem próbek pobranych od pacjentów.  
Częstsze używanie materiałów kontroli lub wykorzystanie dodatkowych materiałów kontroli jakości, 
pozostaje w gestii użytkownika, zgodnie z dobrymi praktykami laboratoryjnymi lub wymaganiami 
akredytacyjnymi i odpowiednimi przepisami.  
Informacje na temat kontroli jakości, konfiguracji materiałów kontroli jakości, wprowadzania zleceń testów 
próbek QC oraz przeglądania danych znajdują się w odpowiednich podręcznikach użytkownika systemu 
i/lub plikach Pomocy systemu. 
 

6 Ograniczenia testu 

1. Zastosowanie testu Access HCV Ab PLUS QC nie zostało zbadane z testami innymi niż test 
Access HCV Ab PLUS. 

2. Wyniki kontroli jakości, które nie mieszczą się w dopuszczalnych zakresach mogą wskazywać 
nieprawidłowe wyniki testów. Zbadać wszystkie wyniki testów uzyskane od ostatniego 
dopuszczalnego testu kontroli jakości istotnego dla tego analitu. 

3. Jeżeli istnieją dowody zanieczyszczenia mikrobiologicznego lub nadmiernego zmętnienia 
odczynnika, fiolkę należy wyrzucić. 

 

7 Wartości oczekiwane 

Oczekiwane wartości średnie (×) i SDs (σ) dla roztworów Access HCV Ab PLUS QC podano na karcie 

wartości QC (ang. QC value card), dołączonej do opakowania, do wstępnej kontroli jakości konfiguracji 
systemu. Każde laboratorium powinno określić własne kryteria akceptowalności, wybierając zasad 
kontroli jakości (QC), które mają być zastosowane do wyników kontroli. Poszczególne wyniki dla kontroli 
powinny się mieścić w pierwotnym zakresie wartości akceptowanych, niemniej jednak każde laboratorium 
powinno aktualizować wartości średnie i SD po zebraniu wystarczających danych(

13,17,21)
.
 

Poziomy reaktywności mogą różnić się w testach różnych producentów, pomiędzy procedurami, seriami 
odczynników i pomiędzy laboratoriami. Każde laboratorium powinno ustalić własny poziom swoistej 
reaktywności oraz zakres wartości akceptowanych

(13,17,18,19)
.
 
Zakres wartości akceptowanych może 

zawierać wszystkie wartości w zakresie ± 2 SD średniej uzyskanej dla 20 zliczeń z 20 oznaczeń na 
przestrzeni 30 dni

(21)
. 
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BIO-RAD GWARANTUJE, IŻ DOSTARCZONE ODCZYNNIKI DZIAŁAJĄ ZGODNIE Z OZNAKOWANIEM 
I DOSTARCZONĄ LITERATURĄ. BIO-RAD NIE BIERZE ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA ZASTOSOWANIE 
ODCZYNNIKÓW W INNYM CELU I SPOWODOWANE PRZEZ TO USZKODZENIA. 
 
 
Access, UniCel i DXI są znakami towarowymi firmy Beckman Coulter, Inc. 
ProClin jest znakiem towarowym Rohm and Haas Company, ich oddziałów i filii. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bio-Rad 
 3, Boulevard Raymond Poincaré 
 92430 Marnes-la-Coquette, France    
 Tel.: +33 (0) 1 47 95 60 00 2017/01 
 Fax: +33 (0) 1 47 41 91 33 A44297D 
 www.bio-rad.com WERSJA D 

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