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1 Plánované použitie 

Test Access HCV Ab PLUS je paramagneticko-časticová, chemiluminescentná imunoanalýza pre 
kvalitatívnu detekciu protilátky proti vírusu hepatitídy C v ľudskom sére alebo plazme pomocou Access 
Immunoassay systémov. Test Access HCV Ab PLUS je určený na použitie ako pomôcka pri diagnostike 
infekcie HCV a ako monitorovací test pre darcov krvi a plazmy. Test nie je určený na testovanie alebo 
monitorovanie spoločných vzoriek. 
 

2 Zhrnutie a vysvetlenie testu 

Vírus hepatitídy C (HCV) je považovaný za hlavnú príčinu potransfúznej non-A, non-B hepatitídy 
(NANBH) a je ako taký prenášaný netransfúznymi parenterálnymi cestami (toxikomani, pacienti po 
hemodialýze, pacienti po transplantácii)

(1,2,3,4,5,6,7)
. 50-60 % pacientov infikovaných hepatitídou C je 

náchylných na vznik chronickej hepatitídy a riziko rozvoja cirhózy pečene alebo hepatocelulárneho 
karcinómu

(8,9)
. 

Zavedenie povinného vyšetrenia každej darcovskej krvi (na protilátky anti-HCV) výrazne znížilo riziko 
prenosu infikovanou krvou

(10,11)
. 

Test Access HCV Ab PLUS je určený na detekciu protilátok anti-HCV v ľudskom sére alebo plazme, a tak 
sa podieľa na prevencii parenterálnej kontaminácie. Používa sa tiež na diagnostiku infekcie HCV. V 
oboch prípadoch musí byť výsledok interpretovaný v súvislosti s klinickými údajmi a inými sérologickými 
markermi. 
 

3 Princípy postupu 

Test Access HCV Ab PLUS je nepriama imunoenzymatická analýza. Vzorka (sérum, plazma alebo 
kontrola) je pridaná do reakčnej nádoby s paramagnetickými časticami, potiahnutými polypeptidom, ktorý 
napodobňuje imunodominantné epitopy kapsidovej oblasti a rekombinantnými proteínmi (NS3 a NS4).  
V priebehu inkubácie sa ako IgG, tak IgM protilátky prítomné vo vzorke, naviažu na pevnú fázu. Po 
inkubácii je pevná fáza separovaná pomocou magnetického poľa a nenaviazané látky sú odstránené 
sériou premývacích krokov. V druhom kroku je do reakčnej nádobky pridaný konjugát (kozia protilátka 
proti ľudskému IgG, značená alkalickou fosfatázou). Po inkubácii nasleduje séria premývacích krokov 
odstraňujúca prebytočný konjugát. Je pridaný chemiluminiscenčný substrát, Lumi-Phos 530, a fotóny 
generované enzymatickou reakciou sú zmerané luminometrom. Emitovaná intenzita signálu je úmerná 
množstvu prítomného enzýmového konjugátu a tiež aj titra anti-HCV protilátok prítomných v testovanej 
vzorke. Porovnaním medznej hodnoty stanovenej kalibráciou testu k signálu prítomnému vo vzorke je 
stanovená prítomnosť alebo absencia anti-HCV protilátok. 
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4 Informácie o produkte 

4.1 Popis 

 Reagenčné súpravy Access HCV Ab PLUS 
 

Identifikácia na 
označení 

Popis 
Prezentácia 

/príprava 
34330 

R1a 
Paramagnetic 
particles 

Paramagnetické častice: 
potiahnuté rekombinantnými proteínmi (NS3/NS4) a peptidom (kapsid) 
rozriedeným v roztoku TRIS, s azidom sodným (< 0,1 %) 

2 × 50 
testov 

Pripravené 
na použitie 

R1b 
Sample diluent 

Riedidlo vzorky: 
s azidom sodným (< 0,1 %) 

R1c 
Conjugate 
diluent 

Riedidlo konjugátu: 
so surfaktantom, azidom sodným (< 0,1 %) 

R1d 
Conjugate 

Konjugát: 
Konjugát kozacej anti-humánnej IgG alkalickej fosfatázy v roztoku TRIS, 
so surfaktantom, azidom sodným (< 0,1 %) a ProClin 300 (< 0,1 %) 

4.2 Podmienky skladovania a manipulácie 

 Skladujte v priamej polohe a vychladené na teplotu 2 až 10 °C. 

 Vychlaďte na teplotu 2 až 10 °C minimálna dve hodiny pred použitím v prístroji. 

 Stabilná do dátumu spotreby uvedenom na štítku, ak sa skladuje pri teplote 2 až 10 °C (balík s 
činidlom nie je otvorený). 

 Nové, neprepichnuté balenie miešajte jemným obracaním, kým sú častice v roztoku a kým sa 
neprestanú lepiť na uzáver alebo strany jamky. Prepichnuté balenia neprevracajte. 

 Stabilná pri teplote 2 až 10 °C po dobu 28 dní od prvého použitia pri stálom používaní. 

 Príznakom možného znehodnotenia je porušená vrstva na obale alebo kontrolné hodnoty mimo 
rozsahu. 

 Ak je reagenčná súprava poškodená (t. j. je porušený elastomér), balenie zlikvidujte. 
 

5 Varovania a preventívne opatrenia 

 Pre In Vitro diagnostické použitie. Len na profesionálne zdravotnícke používanie. 

5.1 Zdravotné a bezpečnostné opatrenia 

 S touto testovacou súpravou by mal pracovať len kvalifikovaný personál vyškolený v laboratórnych 
postupoch a oboznámený s potenciálnymi rizikami. Noste vhodný ochranný odev, rukavice, ochranu 
očí/tváre a so súpravou manipulujte v súlade s požadovanou správnou laboratórnou praxou. 

 Táto testovacia súprava obsahuje komponenty ľudskej krvi. Žiadna známa testovacia metóda 
nedokáže ponúknuť úplné uistenie o tom, že nie sú prítomné infekčné agensy. Kvôli tomu by ste so 
všetkými ľudskými derivátmi, reagenciami a ľudskými vzorkami mali manipulovať tak, ako keby 
prenášali infekčné choroby, podľa odporúčaných univerzálnych preventívnych opatrení pre krvné 
patogény stanovené v OSHA, usmernení z aktuálnych CDC/NHI o biologickej bezpečnosti v 
mikrobiologických a biolekárskych laboratóriách a/alebo miestnych, regionálnych alebo národných 
nariadení. 

 Rozliatie biologických materiálov: rozliaty materiál z ľudského zdroja by sa mal považovať za 
potenciálne infekčný. 
Rozliaty materiál, ktorý neobsahuje kyselinu, by sa mal ihneď dekontaminovať, vrátane oblasti 
rozliatia, materiálov a všetkých kontaminovaných povrchov alebo zariadení s vhodným chemickým 
dezinfekčným činidlom, ktoré je účinné na potenciálne bioriziká spojené s príslušnými vzorkami 
(bežné riedenie 1:10 s bielidlom z domácnosti, 70-80 % etanolom alebo izopropanolom, jodoforom, 
ako je 0,5 % Wescodyne™ Plus atď.) a do sucha zotrieť.  
Rozliaty materiál, ktorý obsahuje kyselinu, by sa mal vhodne absorbovať (zotrieť) alebo 
neutralizovať, oblasť by sa mala opláchnuť vodou a do sucha zotrieť; materiály použité na absorpciu 
rozliateho materiálu si môžu vyžadovať spôsob likvidácie nebezpečného odpadu.  
Následne by sa mala celá oblasť dekontaminovať niektorým chemickým dezinfekčným činidlom. 
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 Zlikvidujte všetky vzorky a materiály použité na vykonávanie testu, pretože môžu obsahovať infekčné 
látky. Laboratórny, chemický alebo biologicky nebezpečný odpad musí byť manipulovaný a 
zlikvidovaný v súlade so všetkými miestnymi, regionálnymi a národnými nariadeniami. 

 Odporúčania týkajúce sa nebezpečenstva a opatrení vzťahujúcich sa na niektoré chemické 
komponenty v tejto testovacej súprave nájdete na piktograme (piktogramoch) na nálepkách a v 
informáciách poskytnutých v časti 5.2. Karta bezpečnostných údajov (SDS) je dostupná na adrese 
www.bio-rad.com. 
 

5.2 Opatrenia vzťahujúce sa na postup 

Varovanie: 
 

 
 

H317: Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu. 
P280: Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre. 
P333+P313: Ak sa prejaví podráždenie pokožky alebo sa vytvoria vyrážky: vyhľadajte lekársku 
pomoc/starostlivosť. 
P302+P352: Pri kontakte s pokožkou: Umyte veľkým množstvom vody a mydla. 
P501: Zneškodnite obsah/obal v súlade s miestnymi/oblastnými/národnými/medzinárodnými 
nariadeniami. 

 

 Tento produkt obsahuje ľudské alebo zvieracie komponenty. Manipulujte s ním opatrne. 
 

6 Vzorky 

1.  Sérum alebo plazma (heparín, EDTA alebo citrát) sú odporúčanými vzorkami. 
2.  Dodržiavajte nasledujúce odporúčania týkajúce sa manipulácie, spracovania a skladovania vzoriek 

krvi
(12)

: 

  Odoberajte vzorky krvi dodržujúc bežné preventívne opatrenia týkajúce sa napichnutia žily. 
Nechajte vzorky pred centrifugáciou úplne vyzrážať. 

  Presvedčite sa, že všetky zvyšky fibrínu a bunkovej hmoty sa pred analýzou odstránili. 

  Pri centrifugovaní dodržujte odporúčania výrobcu pre odber krvi do skúmaviek. 

  Skúmavky uchovávajte neustále dôkladne uzatvorené. 

  Neuchovávajte vzorky pri izbovej teplote dlhšie než osem hodín. 

  Ak test nebude dokončený do 8 hodín, uložte vzorku pri +2-10 °C. 

  Ak test nebude dokončený do 48 hodín alebo pre transport vzoriek, zmrazte ju na -20 °C
(12)

. 

  Vzorky rozmrazujte len raz, rýchlo ich ohrejte počas niekoľkých minút na 40 °C vodnom kúpeli. 

  Po rozmrazení sa vzorka musí dôkladne premiešavať, 10 minút pri 3000 g znovu odstreďovať a  
preniesť do banky, aby sa odstránili všetky rozptýlené častice fibrínu alebo agregátov, ktoré by 
mohli spôsobiť falošne pozitívne výsledky. 

3.  Každé laboratórium by si malo stanoviť rozsah akceptovateľných hodnôt vlastných skúmaviek na 
zber krvi a separačných produktov na sérum. Medzi výrobcami a niekedy aj medzi jednotlivými 
šaržami môžu v týchto produktoch existovať odchýlky. 

 

7 Postup 

7.1 Požadovaný materiál 

7.1.1 Poskytnuté materiály 

Reagenčné súpravy R1 Access HCV Ab PLUS 
 

7.1.2 Potrebný materiál, ktorý nie je súčasťou dodávky 

1. Kalibrátory Access HCV Ab PLUS CALIBRATORS  
Dodávajú sa ako jedno HCV-Ab negatívne sérum a jedno anti-HCV Ab pozitívne sérum. 
Katalógové číslo 34335 
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2. Materiály pre kontrolu kvality:  
• Access HCV Ab PLUS QC 

Katalógové číslo 34339 

• Ostatné komerčné kontrolné séra 

3. Substrát testu Access 
Katalógové číslo 81906 

4. Access 2: 
Umývací roztok: Access Wash Buffer II, Katalógové číslo A16792 

5. UniCel
®
 DxI

®
: 

Umývací roztok: UniCel DxI Wash Buffer II, Katalógové číslo 16793 

6. Systémy: 
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 Postup testu 

1.  Pozrite si príslušné systémové príručky a/alebo Pomocníkov systému, kde nájdete špecifický 
popis inštalácie, spustenia, princípov fungovania, charakteristík výkonu systému, prevádzkových 
pokynov, kalibračných postupov, prevádzkových obmedzení a bezpečnostných opatrení, rizík, 
údržby a riešenia problémov. 

2.  Obsah novej (neprepichnutej) reagenčnej súpravy pred vložením do prístroja premiešajte tak, že 
ju niekoľkokrát prevrátite. Neprevracajte otvorené (prepichnuté) balenie. 

3.  Na každé stanovenie sa používa 25 μl vzorky (okrem mŕtvemu objemu). 
4.  Čas do získania prvého výsledku je približne 55 minút. 
5.  Predvolená jednotka merania výsledkov vzoriek systému je pomer signálov/prerušení (S/CO). 

7.3 Kalibrácia 

Platná kalibračná krivka je nutná pre všetky testy. Kalibračné údaje určujúce medznú hodnotu sú platné 
28 dní. Preto je nutné kalibrovať test Access HCV Ab PLUS každých 28 dní pomocou C0 a C1 súpravy 
kalibrátorov Acces HCV Ab PLUS CALIBRATORS. Informácie o teórii kalibrácie, konfigurácii kalibrátorov, 
požadovanom zázname pre test kalibrátora a posudzovaní kalibračných údajov si pozrite v príslušných 
systémových príručkách a/alebo Pomocníkovi systému. 

7.4 Kontrola kvality 

Materiály na kontrolu kvality simulujú charakteristiku vzoriek pacienta a sú nevyhnutné pre monitorovanie 
výkonu imunochemických testov. Kontrola kvality sa odporúča aspoň každých 24 hodín

(13) 
a za spúšťania 

systému pred spustením vzoriek pacientov. Zaraďte aj test Access HCV Ab PLUS QC alebo iné 
komerčne dostupné kontrolné vzorky, ktoré budú obsahovať minimálne dve úrovne analytu. Častejšie 
využívanie týchto kontrol alebo využitie dodatočných kontrol je ponechané na uvážení používateľa a jeho 
správnej laboratórnej praxe alebo akreditačných laboratórnych požiadavkách a príslušných zákonoch.. 
Pri rozpúšťaní a skladovaní sa riaďte pokynmi výrobcu. Každé laboratórium by malo zaviesť hlavné 
hodnoty a prijateľné rozsahy na zaistenie správneho výkonu. Výsledky kontroly kvality, ktoré nespadajú 
do do akceptovateľných rozsahov, môžu indikovať neplatné výsledky testov. Preskúmajte všetky 
výsledky testov, ktoré boli získané od posledného bodu testovania prijateľnej kontroly kvality pre túto 
analýzu. 
Test Access HCV Ab PLUS bol vyhodnotený pri izbovej teplote v rozmedzí 18 až 32 °C. Pre dosiahnutie 
optimálnych výsledkov by mala byť kalibrácia testu a vzoriek pacientov vykonaná za podobných 
teplotných podmienok. Ak sa teplota prostredia v laboratóriu odlišuje od teploty kalibrácie o viac ako ± 5 
°C, skontrolujte výsledky kontroly kvality a v prípade potreby vykonajte opätovnú kalibráciu.  
Viac informácií o hodnotení výsledkov kontrolného séra nájdete v príslušných príručkách a/alebo v 
Pomocníkovi systému.  
Všetky vyrobené činidlá, ktoré boli uvedené na trh, spadajú do systému komplexného hodnotenia kvality 
od prijatia suroviny až po konečné uvedenie produktu na trh.  
Každá šarža je podrobená kontrole kvality a je uvoľnená na trh iba vtedy, ak spĺňa vopred definované 
akceptačné kritériá. 

7.5 Výpočet/interpretácia výsledkov 

Výsledky testov pacienta sa vypočítajú automaticky pomocou systémového softvéru za pomoci medznej 
hodnoty určenej aktívnou kalibráciou. Výsledky (signál/prerušenie = S/CO) sú vykazované ako 
„reaktívne“ alebo „nereaktívne“ ako funkcia ich vzťahu s „prerušením“ (signál vyšší alebo rovnaký alebo 
prípadne nižší ako medzná hodnota. Avšak výsledky o ~10 % nižšie ako „medzná hodnota“ by mali byť 
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interpretované opatrne a test by mal byť znovu zopakovaný na duplikáte. Táto odporúčaná sivá zóna (od 
0,9 až do 1,0) musí byť uložená používateľom v systémovom softvéri (úplné pokyny k sivej zóne pre 
kvalitatívnu analýzu nájdete v príslušných systémových príručkách a/alebo Pomocníkovi systému). 
Výsledky spadajúce do šedej zóny umožňuje rýchlo rozpoznať automaticky podávaný rozlišovací symbol. 
Výsledky testov pacienta sa dajú pozrieť za pomoci obrazovky Výsledky vzoriek. Úplné pokyny k 
posudzovaniu výsledkov si pozrite v príslušných systémových príručkách a/alebo Pomocníkovi systému. 
 
Analýza prvého výsledku: 

 Každá vzorka s pomerom (S/CO) nižším ako 0,9 sa pri teste Access HCV Ab PLUS považuje za 
nereaktívnu. 

 Vzorky s pomerom (S/CO) medzi 0,9 a 1 sú v sivej zóne a pred záverečnou interpretáciou by mali 
byť opakovane otestované na duplikáte. 

 Vzorky s pomerom (S/CO) rovným alebo vyšším ako 1 sa primárne považujú za reaktívne s testom 
Access HCV Ab PLUS a takéto vzorky by mali byť pred záverečnou interpretáciou opakovane 
otestované na duplikáte. 

 
Analýza druhého výsledku: 
Všetky vzorky, ktoré sú primárne reaktívne alebo boli v sivej zóne, by ste mali opakovane otestovať na 
duplikáte pomocou testu Access HCV Ab PLUS: 

 Ak sú výsledky duplikátov < 1,0 S/CO, vzorka sa musí považovať za nereaktívnu (negatívnu) pre 
analýzu Access HCV Ab PLUS. 

 Ak je jeden z 2 výsledkov ≥ 1,0 S/CO, pôvodný výsledok je opakovateľný a vzorka je považovaná za 
„reaktívnu“ pre test Access HCV Ab PLUS. 

Avšak v súlade s miestnymi predpismi je potrebné analyzovať všetky „reaktívne“ vzorky dodatočnými 
testami, aby sa jasne stanovil pozitívny výsledok. 
 
Tabuľka 1: Interpretácia výsledkov analýzy Access HCV Ab PLUS 
 

Výsledok 
Pomer: signál/prerušenie 

Interpretácia Ďalšie testy 

Analýza prvého 
výsledku 

S/CO < 0,9 Nereaktívny HCV Ab nebol zistený Nie je k dispozícii 

S/CO ≥ 1,0 Reaktívny „Primárne reaktívny“ 
Zopakovať test na 

duplikáte 

0,9 ≤ S/CO < 1,0 Sivá zóna „Primárne reaktívny“ 
Zopakovať test na 

duplikáte 

Analýza 
druhého 
výsledku 

Zopakovať test na 
duplikáte: 
ak sú 2  

výsledky < 1,0 

Nereaktívny HCV Ab nebol zistený Nie je k dispozícii 

Zopakovať test na 
duplikáte: 

ak je jeden z dvoch 
výsledkov ≥ 1,0 

Reaktívny 
Zistený HCV Ab 

„Opakovane reaktívny“ 
Potvrdzujúci test 

 

8 Obmedzenia testu 

1.  Test Access HCV Ab PLUS je určený výhradne na detekciu protilátok anti-HCV v ľudskom sére 
alebo plazme (Heparin, EDTA alebo citrát). Výkonnostné charakteristiky, ktoré používajú iné typy 
vzoriek, neboli stanovené alebo sú obmedzené. 

2.  Výsledky testu Access HCV Ab PLUS by mali byť interpretované vo svetle celkového klinického 
obrazu pacienta, vrátane anamnézy, údajov z ďalších testov a ďalších vhodných informácií. 

3.  Hodnota výsledku, ktorá sa nachádza nad medznou hodnotou, neurčuje celkové množstvo 
prítomnej protilátky a/alebo antigénu. 

4.  Vzhľadom na rôznorodosť imunologických reakcií u pacientov infikovaných vírusom hepatitídy C 
(predovšetkým počas sérokonverzií) môžu byť v závislosti od typu použitých antigénnych proteínov 
medzi testami pozorované určité rozdiely v detekcii. Negatívny výsledok pri skríningovom teste 
nevylučuje možnosť expozície alebo infekcie vírusom hepatitídy C. 

5.  Pred vyhlásením infekcie sa musí získať reaktívny výsledok pomocou testu Access HCV Ab PLUS 
potvrdený vhodnou metódou. 

6.  Všetky techniky ELISA majú tendenciu vytvárať falošné pozitívne reakcie. Odporúčame overiť 
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špecifickosť reakcie pri akejkoľvek vzorke považovanej za opakovateľnú pozitívnu vzorku 
prostredníctvom vhodnej metódy na potvrdenie prítomnosti anti-HCV protilátok. 

7.  Jednotlivci so zníženou imunitou a podmienky ako závažná infekcia a imunosupresívna liečba 
môžu mať za následok potlačenie hladín protilátok pod hranicu detekcie testu. Výsledky získané na 
takýchto vzorkách by mali byť interpretované s opatrnosťou.. 
 

9 Výkonové charakteristiky 

9.1 Meranie presnosti 

Presnosť testu Access HCV Ab PLUS bola určená analýzou negatívnych a pozitívnych vzoriek. 
Opakovateľnosť bola stanovená testovaním 4 vzoriek 30-krát v jednom chode testu, reprodukovateľnosť 
bola stanovená testovaním 4 vzoriek v tripletoch dvakrát denne v priebehu piatich dní. Výsledky sú 
uvedené v nasledujúcich tabuľkách: 
 

9.1.1 Opakovateľnosť 

 

N = 30 Neg 1 Neg 2 Pos 1 Pos 2 

Priemer (RLU) 251824 1378166 10966900 12615243 

SD 10202 43987 320857 309281 

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

 
Koeficienty odchýlky (C.V.) pre pozitívne vzorky sú menej ako 5 %. 
 

9.1.2 Medziľahlá presnosť 

 

N = 30 Neg 1 Neg 2 Pos 1 Pos 2 

Priemer pomerov 
(vzorka/prerušenie) 

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

SD 0,01 0,09 0,21 0,39 

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

 
Koeficienty odchýlky (C.V.) pre pozitívne vzorky sú menej ako 10 %. 

9.2 Diagnostický výkon 

9.2.1 Diagnostická špecifičnosť 

Špecifičnosť testu bola vyhodnotená: 

 ako 99,83 % na vzorkách od 5995 neselektovaných darcov krvi. 

 v populácii 472 hospitalizovaných pacientov bolo otestovaných ako negatívnych 469 a 3, ktoré boli 
neurčité v teste Chiron Riba HCV 3.0, boli vyhodnotené ako slabo pozitívne v teste Access HCV Ab 
PLUS. 

 

9.2.2 Diagnostická citlivosť 

Potvrdené pozitívne vzorky HCV Ab 
Citlivosť Access HCV Ab PLUS bola vyhodnotená pomocou testovania 511 dobre dokumentovaných 
pozitívnych vzoriek zahrňujúcich: 

 101 PCR pozitívnych sér odobratých od sledovaných pacientov s chronickou HCV, 145 pozitívnych 
vzoriek od HCV infikovaných pacientov, 77 HCV RNA PCR pozitívnych vzoriek plazmy pôvodom od 
BBI, 122 genotypizovaných HCV pozitívnych vzoriek. 

 Panel SFTS 97 zložený z 36 pozitívnych vzoriek s 26 genotypizovanými a HCV RNA PCR 
pozitívnymi vzorkami; 10 pozitívnych (PCR negatívnych) vzoriek s najmenej dvomi HCV Ab 
reaktivitami. 

 Bolo tiež zahrnutých 30 pozitívnych vzoriek detegovaných v prípadných štúdiách špecifičnosti. 
Všetky tieto vzorky reprezentujú rôzne sérotypové profily (izolovaná reaktivita, 2 alebo 3 reaktivity) a 
najviac rozšírené HCV genotypy 1 až 4 a niekoľko neobvyklých genotypov 4c/d a 5. 

Všetky tieto vzorky boli identifikované ako pozitívne pomocou testu Access HCV Ab PLUS a v detekcii 
rôznych testovaných genotypov HCV neboli preukázané žiadne viditeľné rozdiely. 
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Vzorky z komerčnýchsérokonverzných panelov 
Citlivosť testu Access HCV Ab PLUS bola vyhodnotená testovaním 74 sérokonverzných panelov. 

 Medzi 29 testovanými komerčnými panelmi detegoval test Access HCV Ab PLUS vznik anti-HCV 
protilátok rovnako ako RIBA 3.0 komplementárny test alebo s veľmi malým oneskorením (niekoľko 
dní). 

 Medzi 45 panelmi testovanými odborníkmi bol test Access HCV Ab PLUS pozitívny na rovnakých 
vzorkách, ktoré boli testované najúčinnejšími komerčnými testami, použitými na porovnanie. 

 Boli detegované len dve sérokonverzie o niekoľko dní neskôr a naopak, 2 sérokonverzie boli v teste 
Access HCV Ab PLUS pozitívne skôr. 

 
Čerstvé vzorky 

 Bolo otestovaných 25 dodatočných čerstvých pozitívnych vzoriek HCV (do 1 dňa od odberu krvi) a 
všetky boli pozitívne. 

9.3 Analytická špecifičnosť 

9.3.1. Štúdia krížovej reaktivity 

Analýza 108 vzoriek od pacientov vykazujúcich rôzne patologické stavy nesúvisiace s vírusom hepatitídy 
C (hepatitída A alebo B, herpes, EBV, reumatoidný faktor…) nedokázala žiadnu signifikantnú 
nešpecifickú skríženú reaktivitu. 

9.3.2. Referenčná štúdia 

Vzorky obsahujúce do 200 mg/l bilirubínu, 90 g/l albumínu, lipemické vzorky obsahujúce ekvivalent 36 g/l 
triglyceridu a hemolyzované vzoriky s obsahom do 5 g/l hemoglobínu neovplyvňujú výsledky. 
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HCV Ab PLUS CALIBRATORS  34335 
 

Kalibrátory Access HCV Ab PLUS CALIBRATORS sú určené na kalibráciu testu Access 
HCV Ab PLUS pomocou Access Immunoassay systémov. 
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1 Plánované použitie 

Kalibrátory Access HCV Ab PLUS CALIBRATORS sú určené na kalibráciu testu Access HCV Ab PLUS 
pre kvalitatívnu detekciu protilátok proti HCV v ľudskom sére a plazme pomocou Access Immunoassay 
systémov. 

 

2 Zhrnutie a vysvetlenie textu 

Kalibrátory Access HCV Ab PLUS CALIBRATORS sa používajú na potvrdenie kalibrácie (určenie 
medznej hodnoty) testu Access HCV Ab PLUS. Porovnaním intenzity svetla vytváranej vzorkou v pomere 
k medznej hodnote sa určuje prítomnosť či neprítomnosť anti-HCV protilátok vo vzorke. 
 

3 Informácie o produkte 

3.1 Popis 

 Kalibrátory Access HCV Ab PLUS CALIBRATORS  
 

Identifikácia na 
označení 

Popis 
Prezentácia / 

príprava 34335 

C0 
Negative Calibrator 

Negatívny kalibrátor: 
Ľudské sérum obsahujúce < 0,1 % azidu sodného. 
Negatívne (nereaktívne) na anti-HCV protilátky. 

1 x 1 ml 
Pripravené na 

použitie 

C1 
Positive Calibrator 

Pozitívny kalibrátor: 
Ľudské sérum obsahujúce < 0,1 % azidu sodného. 
Pozitívne (reaktívne) na anti-HCV protilátky, tepelne 
inaktivované. 

1 x 1 ml 
Pripravené na 

použitie 

Calibration card Kalibračná karta: 1 

3.2 Podmienky skladovania a manipulácie 

 Skladujte v priamej polohe a vychladené na teplotu 2 až 10 °C. 

 Pred použitím obsah premiešajte jemným prevracaním. Zabráňte tvorbe bubliniek. 

 Obsah otvorených fľaštičiek je stabilný do termínu exspirácie uvedeného na štítku fľaštičky, ak sú 
skladované pri +2-10 °C. 

 Známkami možného znehodnotenia sú kontrolné hodnoty mimo rozsahu. 
 

4 Varovania a preventívne opatrenia 

 Pre in vitro diagnostické použitie. Len na profesionálne zdravotnícke používanie. 

 Tento produkt obsahuje ľudské alebo zvieracie komponenty. Manipulujte s ním opatrne. 

 S touto testovacou súpravou by mal pracovať len kvalifikovaný personál vyškolený v laboratórnych 
postupoch a oboznámený s potenciálnymi rizikami. Noste vhodný ochranný odev, rukavice, ochranu 
očí/tváre a so súpravou manipulujte v súlade s požadovanou správnou laboratórnou praxou. 

 Materiál z ľudského zdroja použitý pri príprave reagencie bol testovaný a zistilo sa, že nie je 
reaktívny na povrchový antigén hepatitídy B (HBs Ag), protilátky proti vírusu ľudskej imunodeficiencie 
(HIV-1 a HIV-2) a protilátky proti vírusu hepatitídy C (HCV), okrem pozitívneho kalibrátora C1, ktorý 
je pozitívny na protilátky anti-HCV. 

 Táto testovacia súprava obsahuje komponenty ľudskej krvi. Žiadna známa testovacia metóda 
nedokáže ponúknuť úplné uistenie o tom, že nie sú prítomné infekčné agensy. Kvôli tomu by ste so 
všetkými ľudskými derivátmi, reagenciami a ľudskými vzorkami mali manipulovať tak, ako keby 
prenášali infekčné choroby, podľa odporúčaných univerzálnych preventívnych opatrení pre krvné 
patogény stanovené v OSHA, usmernení z aktuálnych CDC/NHI o biologickej bezpečnosti v 
mikrobiologických a biolekárskych laboratóriách a/alebo miestnych, regionálnych alebo národných 
nariadení. 

 Rozliatie biologických materiálov: rozliaty materiál z ľudského zdroja by sa mal považovať za 
potenciálne infekčný. 
Rozliaty materiál, ktorý neobsahuje kyselinu, by sa mal ihneď dekontaminovať, vrátane oblasti 
rozliatia, materiálov a všetkých kontaminovaných povrchov alebo zariadení s vhodným chemickým 
dezinfekčným činidlom, ktoré je účinné na potenciálne bioriziká spojené s príslušnými vzorkami 
(bežné riedenie 1:10 s bielidlom z domácnosti, 70-80 % etanolom alebo izopropanolom, jodoforom, 
ako je 0,5 % Wescodyne™ Plus atď.) a do sucha zotrieť.  
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Rozliaty materiál, ktorý obsahuje kyselinu, by sa mal vhodne absorbovať (zotrieť) alebo 
neutralizovať, oblasť by sa mala opláchnuť vodou a do sucha zotrieť; materiály použité na absorpciu 
rozliateho materiálu si môžu vyžadovať spôsob likvidácie nebezpečného odpadu.  
Následne by sa mala celá oblasť dekontaminovať niektorým chemickým dezinfekčným činidlom. 

 Zlikvidujte všetky vzorky a materiály použité na vykonávanie testu, pretože môžu obsahovať infekčné 
látky. Laboratórny, chemický alebo biologicky nebezpečný odpad musí byť manipulovaný a 
zlikvidovaný v súlade so všetkými miestnymi, regionálnymi a národnými nariadeniami. 
Karta bezpečnostných údajov (SDS) je dostupná na adrese www.bio-rad.com. 

 

5 Postup 

Informácie o teórii kalibrácie, konfigurovaní kalibrátorov, požadovanom zázname pre test kalibrátora a 
posudzovaní kalibračných údajov si pozrite v príslušných systémových príručkách a/alebo Pomocníkovi 
systému. 
 
Kalibrácia 
Kalibrátory Access HCV Ab PLUS CALIBRATORS testu sa dodávajú ako negatívne (C0) a pozitívne 
(C1). 
Test Access HCV Ab PLUS vyžaduje kalibračnú krivku (stanovenie medznej hodnoty) každých 28 dní,  
aby mal aktívnu „kalibráciu“ iba na jednu šaržu činidiel riadne identifikovaných čiarovým kódom. Na konci 
obdobia 28 dní, alebo ak sa do systému zavedie iná šarža, platnosť krivky sa automaticky zruší. 
Každá kalibrácia si vyžaduje minimálne 75 µL každého kalibrátora (stanovenie trojmo) okrem nádoby na 
vzorky a systému mŕtveho objemu. Jedna kvapka sa rovná približne 40 µL. 
 

6 Obmedzenia testu 

Ak existuje dôkaz mikrobiálnej kontaminácie alebo nadmerného zakalenia v reagencii, liekovku 
zlikvidujte. 
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1 Plánované použitie 

Kontrola Access HCV Ab PLUS QC je určená na sledovanie výkonu systému testu Access HCV Ab 
PLUS. 

 

2 Zhrnutie a vysvetlenie testu 

Materiály kontroly kvality simulujú charakteristiku vzoriek pacienta a sú nevyhnutné pre monitorovanie 
výkonu testu Access HCV Ab PLUS. Okrem toho sú neoddeliteľnou súčasťou správnej laboratórnej 
praxe

(13,14,15,16,19,20)
. Pri výkone testov s reagenciami Access pre anti-HCV protilátky použite aj kontrolné 

vzorky na overenie integrity testov. Stanovené hodnoty by sa mali pohybovať v rámci akceptovateľného 
rozsahu v prípade, že testovací systém pracuje správne. 

 

3 Informácie o produkte 

3.1 Popis 

 Kontrola kvality Access HCV Ab PLUS QC 
 

Identifikácia na 
označení 

Popis 
Prezentácia / 

príprava 34339 

QC1 
Negative QC 

Negatívna kontrola kvality: 
Ľudské sérum obsahujúce < 0,1 % azidu sodného, negatívne 
(nereaktívne) na anti-HCV protilátky. 

3 x 2,5 ml 
Pripravené na 

použitie 

QC2 
Positive QC 

Pozitívna kontrola kvality, Anti-HCV: 
Ľudské sérum obsahujúce < 0,1 % azidu sodného, pozitívne 
(reaktívne) na anti-HCV protilátky, inaktivované. 

3 x 2,5 ml 
Pripravené na 

použitie 

QC card Karta kontroly kvality: 1 

3.2 Podmienky skladovania a manipulácie 

 Skladujte v priamej polohe a vychladené na teplotu 2 až 10 °C. 

 Pred použitím obsah premiešajte jemným prevracaním. Zabráňte tvorbe bubliniek. 

 Stabilná do dátumu spotreby uvedenom na štítku, ak sa skladuje pri teplote 2 až 10 °C. 

 Liekovka je stabilná pri teplote 2 až 10 °C po dobu 30 dní od prvého použitia. 

 Známkami možného znehodnotenia sú kontrolné hodnoty mimo rozsahu. 

 Pozrite si kartu s hodnotou kontroly kvality, kde nájdete hlavné hodnoty a štandardné odchýlky (SD). 
 

4 Varovania a preventívne opatrenia 

 Pre in vitro diagnostické použitie. Len na profesionálne zdravotnícke používanie. 

 Tento produkt obsahuje ľudské alebo zvieracie komponenty. Manipulujte s ním opatrne. 

 S touto testovacou súpravou by mal pracovať len kvalifikovaný personál vyškolený v laboratórnych 
postupoch a oboznámený s potenciálnymi rizikami. Noste vhodný ochranný odev, rukavice, ochranu 
očí/tváre a so súpravou manipulujte v súlade s požadovanou správnou laboratórnou praxou. 

 Materiál z ľudského zdroja použitý pri príprave reagencie bol testovaný a zistilo sa, že nie je 
reaktívny na povrchový antigén hepatitídy B (HBs Ag), protilátky proti vírusu ľudskej imunodeficiencie 
(HIV-1 a HIV-2) a protilátky proti vírusu hepatitídy C (HCV), okrem pozitívnej kontroly kvality QC2, 
ktorý je pozitívny na protilátky anti-HCV. 

 Táto testovacia súprava obsahuje komponenty ľudskej krvi. Žiadna známa testovacia metóda 
nedokáže ponúknuť úplné uistenie o tom, že nie sú prítomné infekčné agensy. Kvôli tomu by ste so 
všetkými ľudskými derivátmi, reagenciami a ľudskými vzorkami mali manipulovať tak, ako keby 
prenášali infekčné choroby, podľa odporúčaných univerzálnych preventívnych opatrení pre krvné 
patogény stanovené v OSHA, usmernení z aktuálnych CDC/NHI o biologickej bezpečnosti v 
mikrobiologických a biolekárskych laboratóriách a/alebo miestnych, regionálnych alebo národných 
nariadení. 

 Rozliatie biologických materiálov: rozliaty materiál z ľudského zdroja by sa mal považovať za 
potenciálne infekčný. 
Rozliaty materiál, ktorý neobsahuje kyselinu, by sa mal ihneď dekontaminovať, vrátane oblasti 
rozliatia, materiálov a všetkých kontaminovaných povrchov alebo zariadení s vhodným chemickým 
dezinfekčným činidlom, ktoré je účinné na potenciálne bioriziká spojené s príslušnými vzorkami 
(bežné riedenie 1:10 s bielidlom z domácnosti, 70-80 % etanolom alebo izopropanolom, jodoforom, 
ako je 0,5 % Wescodyne™ Plus atď.) a do sucha zotrieť.  
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Rozliaty materiál, ktorý obsahuje kyselinu, by sa mal vhodne absorbovať (zotrieť) alebo 
neutralizovať, oblasť by sa mala opláchnuť vodou a do sucha zotrieť; materiály použité na absorpciu 
rozliateho materiálu so môžu vyžadovať likvidáciu s nebezpečným odpadom.  
Následne by sa mala celá oblasť dekontaminovať niektorým chemickým dezinfekčným činidlom. 

 Zlikvidujte všetky vzorky a materiály použité na vykonávanie testu, pretože môžu obsahovať infekčné 
látky. Laboratórny, chemický alebo biologicky nebezpečný odpad musí byť manipulovaný a 
zlikvidovaný v súlade so všetkými miestnymi, regionálnymi a národnými nariadeniami. 
Karta bezpečnostných údajov (SDS) je dostupná na adrese www.bio-rad.com. 

 

5 Postup 

Kontrola kvality HCV Ab PLUS QC by mala byť vykonávaná rovnakým spôsobom ako u vzoriek pacienta 
a mala by prebiehať v súlade s pokynmi, ktoré sa dodávajú spolu s prístrojom a/alebo používanou 
metódou. 
Na vykonanie kontroly kvality testu Access HCV Ab PLUS QC budete potrebovať minimálne 25 µL vzorky 
pre každú z 2 úrovní, okrem nádoby na vzorku a neaktívneho objemu systému (samotné určenie). Jedna 
kvapka je ekvivalentom približne 40 µL.  
Kontrola kvality sa odporúča aspoň každých 24 hodín

(13,16)
 a za spúšťania systému pred spustením 

vzoriek pacientov.  
Častejšie využívanie kontrol alebo využitie dodatočných kontrol je ponechané na uvážení používateľa a 
jeho správnej laboratórnej praxe alebo akreditačných laboratórnych požiadavkách a príslušných 
zákonoch. 
Informácie o teórii kontroly kvality, konfigurovaní kontrol, požadovanom zázname pre test kontroly kvality 
vzorky a posudzovaní údajov o kontrole kvality si pozrite v príslušných systémových príručkách a/alebo 
Pomocníkovi systému. 
 

6 Obmedzenia testu 

1. Použitie testu Access HCV Ab PLUS QC bolo stanovené na použitie výhradne s testom Access 
HCV Ab PLUS. 

2. Výsledky kontroly kvality, ktoré nespadajú do akceptovateľných rozsahov, môžu indikovať neplatné 
výsledky testov. Preskúmajte všetky výsledky testov, ktoré boli získané od posledného bodu 
testovania prijateľnej kontroly kvality pre túto analýzu. 

3.  Ak existuje dôkaz mikrobiálnej kontaminácie alebo nadmerného zakalenia v reagencii, liekovku 
zlikvidujte. 

 

7 Očakávané hodnoty 

Očakávané stredné hodnoty (x) a SD (σ) pre kontrolu kvality Access HCV Ab PLUS QC sú uvedené karte 
hodnôt SD v súprve pre počiatočnú konfiguráciu systému kontroly kvality.Každé laboratórium by si malo 
zaviesť vlastné kritériá prijateľnosti tak, že vyberie pravidlá kontroly kvality, ktoré sa aplikujú na výsledky 
kontrol. Individuálne výsledky kontrol by mali spadať do úvodného prijateľného rozsahu, avšak každé 
laboratórium by malo hlavné údaje a SD aktualizovať po získaní 

(13,17,21)
. 

Vzhľadom k tomu, že špecifické úrovne reaktivity sa môžu líšiť podľa výrobcu testu, postupu, čísla šarže 
a laboratória, každé laboratórium by malo určiť konkrétnu úroveň reaktivity a stanoviť svoj vlastný rozsah 
prijateľných hodnôt

(13,17,18,19).
 Prijateľný rozsah môže zahŕňať všetky hodnoty v ± 2 SD z hlavných 20 

údajových bodov z 20 určovaní počas doby 30 dní
(21)

. 
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SPOLOČNOSŤ BIO-RAD DÁVA ZÁRUKU, ŽE TIETO VÝROBKY FUNGUJÚ TAK, AKO JE TO 
POPÍSANÉ NA ŠTÍTKOCH A V SPRIEVODNEJ LITERATÚRE. SPOLOČNOSŤ BIO-RAD NENESIE 
ZODPOVEDNOSŤ ZA AKÉKOĽVEK ODVODENÉ ZÁRUKY PREDAJNOSTI ALEBO VHODNOSTI NA 
AKÝKOĽVEK INÝ ÚČEL. SPOLOČNOSŤ BIO-RAD NENESIE V ŽIADNOM PRÍPADE ZODPOVEDNOSŤ 
ZA ŽIADNE NÁSLEDNÉ ŠKODY, KTORÉ MAJÚ PÔVOD VO VYŠŠIE UVEDENEJ VÝSLOVNEJ 
ZÁRUKE. 
 
 
Access, UniCel a DxI sú ochranné známky spoločnosti Beckman Coulter, Inc. 
ProClin 300 je ochranná známka spoločnosti Rohm and Haas alebo jej dcérskych spoločností alebo 
pobočiek. 
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