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Γηα ηελ πνηνηηθή αλίρλεπζε αληηζσκάησλ έλαληη ηνπ HCV ζηνλ αλζξώπηλν νξό θαη ην 
αλζξώπηλν πιάζκα κε ρξήζε ησλ πζηεκάησλ Αλνζνπξνζδηνξηζκνύ Access. 
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Οη βαζκνλνκεηέο Access HCV Ab V3 Calibrators πξννξίδνληαη γηα βαζκνλόκεζε ηνπ 
πξνζδηνξηζκνύ Access HCV Ab V3 κε ρξήζε ησλ πζηεκάησλ Αλνζνπξνζδηνξηζκνύ 
Access. 
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Γηα ηελ παξαθνινύζεζε ηεο απόδνζεο ζπζηήκαηνο ηνπ πξνζδηνξηζκνύ Access HCV 
Ab V3. 
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1 Πξννξηδόκελε ρξήζε 

Σν Access HCV Ab V3 είλαη έλαο αλνζνπξνζδηνξηζκόο ρεκεηνθσηαύγεηαο κε παξακαγλεηηθά ζσκαηίδηα 
γηα ηελ πνηνηηθή αλίρλεπζε αληηζσκάησλ θαηά ηνπ ηνύ ηεο επαηίηηδαο C ζηνλ αλζξώπηλν νξό ή ην 
αλζξώπηλν πιάζκα (επαξίλε ιηζίνπ, K2-EDTA, K3-EDTA, θηηξηθό άιαο, CPDA-1 ή ACD), 
ρξεζηκνπνηώληαο ηα πζηήκαηα Αλνζνπξνζδηνξηζκνύ Access. Σν Access HCV Ab V3 πξννξίδεηαη λα 
ρξεζηκνπνηείηαη σο βνήζεκα ζηε δηάγλσζε ηεο κόιπλζεο από ηνλ HCV θαη σο εμέηαζε δηαινγήο δνηώλ 
αίκαηνο θαη πιάζκαηνο. Ο πξνζδηνξηζκόο δελ πξννξίδεηαη γηα ηελ εμέηαζε ή ηε δηαινγή νκαδνπνηεκέλσλ 
δεηγκάησλ. 
 

2 Πεξίιεςε θαη επεμήγεζε ηεο εμέηαζεο 

Ο ηόο ηεο επαηίηηδαο C (HCV) ζεσξείηαη ππεύζπλνο γηα ηελ πιεηνςεθία ησλ κεηαδηδόκελσλ κεηά από 
κεηάγγηζε πεξηζηαηηθώλ επαηίηηδαο κε Α κε Β (ΜΑΜΒΗ), θαζώο θαη γηα ηα πεξηζηαηηθά εθηόο 
κεηαγγίζεσλ πνπ κεηαδίδνληαη δηά ηεο παξεληεξηθήο νδνύ (αηκνδηύιηζε, κεηακνζρεπκέλνη 
αζζελείο)

(1,2,3,4,5,6,7)
. Σν 50% έσο 60% ησλ πξνζβεβιεκέλσλ από επαηίηηδα C αζζελώλ είλαη επηξξεπείο 

ζηελ αλάπηπμε ρξόληαο επαηίηηδαο θαη ζηνλ θίλδπλν εμέιημεο ζε θίξξσζε ηνπ ήπαηνο ή επαηνθπηηαξηθό 
θαξθίλσκα

(8,9)
. 

Η θαζηέξσζε ηεο ππνρξεσηηθήο δηαινγήο θάζε αηκνδνζίαο (γηα αληηζώκαηα αληη-HCV) έρεη κεηώζεη 
ζεκαληηθά ηνλ θίλδπλν κεηάδνζεο κέζσ κνιπζκέλνπ αίκαηνο

(10,11)
. 

Ο πξνζδηνξηζκόο Access HCV Ab V3 πξννξίδεηαη γηα ηελ αλίρλεπζε ησλ αληηζσκάησλ αληη-HCV ζηνλ 
αλζξώπηλν νξό ή ην αλζξώπηλν πιάζκα, ζπκβάιινληαο θαη' απηόλ ηνλ ηξόπν ζηελ πξόιεςε ησλ 
παξεληεξηθώλ κνιύλζεσλ. πλ ηνηο άιινηο, κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηε δηάγλσζε ηεο κόιπλζεο από 
ηνλ ηό ηεο επαηίηηδαο C (HCV). Καη ζηηο δύν πεξηπηώζεηο, ηα απνηειέζκαηα ζα πξέπεη λα εξκελεύνληαη 
ζε ζπλδπαζκό κε ηα θιηληθά δεδνκέλα θαη άιινπο νξνινγηθνύο δείθηεο. 
 

3 Αξρέο ηεο δηαδηθαζίαο 

Ο πξνζδηνξηζκόο Access HCV Ab V3 είλαη έλαο έκκεζνο αλνζνελδπκηθόο πξνζδηνξηζκόο. Σν δείγκα 
(νξόο, πιάζκα ή κάξηπξαο) πξνζηίζεηαη ζε κηα θπβέηα κε παξακαγλεηηθά ζσκαηίδηα επηθαιπκκέλα κε 
έλα πεπηίδην πνπ κηκείηαη ηα αλνζνθπξίαξρα επίηνπα ηεο πεξηνρήο ηνπ θαςηδίνπ θαη ηηο αλαζπλδπαζκέλεο 
πξσηεΐλεο (NS3 θαη NS4). 
Καηά ηελ επώαζε, ηα IgG θαη IgM πνπ ππάξρνπλ ζην δείγκα ζπιιακβάλνληαη από ηε ζηεξεά θάζε. Μεηά 
ηελ επώαζε, ε ζηεξεά θάζε ζπιιέγεηαη από έλα καγλεηηθό πεδίν θαη ηα πιηθά πνπ δελ δεζκεύηεθαλ 
απνκαθξύλνληαη κέζσ κηαο ζεηξάο πιύζεσλ. ε κηα δεύηεξε θάζε, πξνζηίζεηαη ζηελ θπβέηα έλα ζπδπγέο 
(αληηαλζξώπηλν αληίζσκα IgG αίγαο, κε επηζήκαλζε αιθαιηθήο θσζθαηάζεο). Μεηά από λέα επώαζε, ην 
πιενλάδνλ ζπδπγέο απνξξίπηεηαη κε κηα πεξαηηέξσ ζεηξά πιύζεσλ. Πξνζηίζεηαη ρεκεηνθσηαπγέο 
ππόζηξσκα, Lumi-Phos 530, θαη ηα θσηόληα πνπ εθπέκπνληαη από ηελ ελδπκηθή αληίδξαζε 
θαηακεηξώληαη κε ηε βνήζεηα αλαιπηή ρεκεηνθσηαύγεηαο. Η έληαζε ηνπ εθπεκπόκελνπ ζήκαηνο είλαη 
αλάινγε ηεο πνζόηεηαο ηνπ ελδπκηθνύ ζπδπγνύο πνπ ππάξρεη θαη σο εθ ηνύηνπ αλάινγε ηνπ ηίηινπ ησλ 
αληηζσκάησλ αληη-HCV πνπ ππάξρνπλ ζην ππό εμέηαζε δείγκα. Με ηε ζύγθξηζε ηεο ηηκήο απνθνπήο πνπ 
έρεη θαζηεξσζεί βάζεη ηεο βαζκνλόκεζεο ηνπ πξνζδηνξηζκνύ κε ην ζήκα πνπ ππάξρεη ζην δείγκα, 
θαζνξίδεηαη ε παξνπζία ή απνπζία αληηζσκάησλ αληη-HCV. 
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4 Πιεξνθνξίεο πξντόληνο 

4.1 Πεξηγξαθή 

 Σπζθεπαζίεο αληηδξαζηεξίσλ Access HCV Ab V3 
 

Αλαγλσξηζηηθά 
ζηνηρεία 
εηηθέηαο 

Πεξηγξαθή 
Παξνπζίαζε / 
πξνεηνηκαζία 

B33458 

R1a 
Paramagnetic 
particles 

Παξακαγλεηηθά ζσκαηίδηα: 
επηθαιπκκέλα κε αλαζπλδπαζκέλεο πξσηεΐλεο (NS3/NS4) θαη πεπηίδην 
(πιεπξά θαπαθηνύ) πνπ βξίζθνληαη ζε ελαηώξεκα ζε δηάιπκα TRIS, κε 
αδίδην ηνπ λαηξίνπ (< 0,1%) 

2 x 50 
εμεηάζεηο 

Έηνηκεο πξνο 
ρξήζε 

R1b 
Sample 
additive 

Πξόζζεην δείγκα: 
κε αδίδην ηνπ λαηξίνπ (0,1%) 

R1c 
Conjugate 
additive 

Πξόζζεην ζπδπγέο: 
κε επηθαλεηνδξαζηηθό, αδίδην ηνπ λαηξίνπ ( 0,1%) 

R1d 
Conjugate 

Σπδπγέο: 
πδπγέο αίγαο αληί-αλζξώπηλεο IgG αιθαιηθήο θσζθαηάζεο ζε 
δηάιπκα TRIS, κε επηθαλεηνδξαζηηθό, αδίδην ηνπ λαηξίνπ (< 0,1%) θαη 
ProClin 300 (< 0,1%) 

4.2 Σπλζήθεο απνζήθεπζεο θαη ρεηξηζκνύ 

 Φύιαμε ζε όξζηα ζέζε θαη ςύμε ζηνπο 2 έσο 10°C. 

 Φύμηε ζηνπο 2 έσο 10°C γηα ηνπιάρηζηνλ δύν ώξεο πξηλ από ηε ρξήζε ζην όξγαλν. 

 ηαζεξό έσο ηελ εκεξνκελία ιήμεο ε νπνία δειώλεηαη ζηελ εηηθέηα όηαλ θπιάζζεηαη ζηνπο 2 έσο 
10°C (εάλ ε ζπζθεπαζία αληηδξαζηεξίνπ δελ έρεη αλνηρζεί). 

 Αλακίμηε ηηο λέεο ζπζθεπαζίεο πνπ δελ έρνπλ ηξππεζεί έσο όηνπ ηα ζσκαηίδηα δηαιπζνύλ θαη δελ 
είλαη πιένλ επηθνιιεκέλα ζηε ζθξάγηζε ή ζηα πιεπξηθά ηνηρώκαηα ηεο θνηιόηεηαο. Μελ αλαθηλείηε 
θαη κελ αλακηγλύεηε ηηο ζπζθεπαζίεο πνπ έρνπλ ηξππεζεί. 

 Πξηλ από ηελ πξώηε ρξήζε, κε θπιάζζεηε ηε ζπζθεπαζία αληηδξαζηεξίνπ ζηελ επηθάλεηα γηα 
πεξηζζόηεξν από 56 εκέξεο. 

 Μεηά ηελ αξρηθή ρξήζε, ζηαζεξό ζηνπο 2 έσο 10°C γηα 28 εκέξεο ζηελ επηθάλεηα. 

 Δλδείμεηο πηζαλήο θζνξάο είλαη ην ζπαζκέλν ειαζηνκεξέο ζηξώκα ηεο ζπζθεπαζίαο ή ηηκέο 
καξηύξσλ πνπ βξίζθνληαη εθηόο εύξνπο. 

 Αλ ε ζπζθεπαζία ηνπ αληηδξαζηεξίνπ έρεη θαηαζηξαθεί (π.ρ. ζπαζκέλν ειαζηνκεξέο), απνξξίςηε ηε 
ζπζθεπαζία. 

 

5 Πξνεηδνπνηήζεηο θαη πξνθπιάμεηο 

 Γηα δηαγλσζηηθή ρξήζε in vitro. Γηα ρξήζε κόλν από επαγγεικαηίεο ζηνλ ρώξν ηεο πγεηνλνκηθήο 
πεξίζαιςεο. 

5.1 Πξνθπιάμεηο πγείαο θαη αζθαιείαο 

 Ο ρεηξηζκόο ηνπ παξόληνο θηη εμέηαζεο ζα πξέπεη λα δηεμάγεηαη κόλν από εηδηθεπκέλν πξνζσπηθό, 
θαηαξηηζκέλν ζηηο εξγαζηεξηαθέο δηαδηθαζίεο θαη εμνηθεησκέλν κε ηνπο δπλεηηθνύο θηλδύλνπο ηνπο. 
Φνξάηε θαηάιιειν πξνζηαηεπηηθό ξνπρηζκό, γάληηα θαη πξνζηαηεπηηθά γηα ηα κάηηα/ην πξόζσπν θαη 
ρεηξίδεζηε ηνλ εμνπιηζκό θαηάιιεια, ζύκθσλα κε ηελ Οξζή Δξγαζηεξηαθή Πξαθηηθή. 

 Βηνινγηθέο εθρύζεηο: Οη εθρύζεηο πιηθώλ αλζξώπηλεο πξνέιεπζεο ζα πξέπεη λα αληηκεησπίδνληαη σο 
δπλεηηθά κνιπζκαηηθέο. 
Οη εθρύζεηο πνπ δελ πεξηέρνπλ νμύ ζα πξέπεη λα απνιπκαίλνληαη άκεζα, καδί κε ηελ πεξηνρή 
έθρπζεο, ηα πιηθά θαη όιεο ηηο επηκνιπζκέλεο επηθάλεηεο ή ηνλ εμνπιηζκό θαη κε θαηάιιειν ρεκηθό 
απνιπκαληηθό ην νπνίν είλαη απνηειεζκαηηθό ζηα δπλεηηθά βηνινγηθά επηθίλδπλα πιηθά ησλ ελ ιόγσ 
δεηγκάησλ (ζπλήζσο ρισξίλε νηθηαθήο ρξήζεο ζε αξαίσζε 1:10, 70-80% αηζαλόιε ή 
ηζνπξνπαλόιε, θάπνην ησδνθόξν όπσο 0,5% Wescodyne™ Plus θ.ιπ.) θαη λα ζθνππίδνληαη θαιά.  
Οη εθρύζεηο πνπ πεξηέρνπλ νμύ ζα πξέπεη λα απνξξνθώληαη θαηάιιεια (λα ζθνππίδνληαη) ή λα 
εμνπδεηεξώλνληαη, ελώ ε πεξηνρή πξέπεη λα θαζαξίδεηαη θαιά κε λεξό θαη λα ζθνππίδεηαη ηειείσο. 
Σα πιηθά πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηελ απνξξόθεζε ηεο έθρπζεο ελδέρεηαη λα πξέπεη λα 
απνξξίπηνληαη σο επηθίλδπλα απόβιεηα.  
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Η πεξηνρή ζα πξέπεη λα απνιπκαίλεηαη αθνινύζσο κε θάπνην από ηα ρεκηθά απνιπκαληηθά. 

 Όια ηα δείγκαηα θαη ηα πιηθά πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε δηεμαγσγή ηεο εμέηαζεο πξέπεη λα 
απνξξίπηνληαη ζεσξώληαο όηη πεξηέρνπλ κνιπζκαηηθό παξάγνληα. Σα εξγαζηεξηαθά, ρεκηθά ή 
βηνινγηθά επηθίλδπλα απόβιεηα πξέπεη λα πθίζηαληαη δηαρείξηζε θαη λα απνξξίπηνληαη ζύκθσλα κε 
όινπο ηνπο ηνπηθνύο, πεξηθεξεηαθνύο θαη εζληθνύο θαλνληζκνύο. 

 Γηα ζπζηάζεηο αλαθνξηθά κε ηνπο θηλδύλνπο θαη ηηο πξνθπιάμεηο πνπ ζρεηίδνληαη κε νπνηαδήπνηε 
ρεκηθά ζπζηαηηθά απηνύ ηνπ θηη εμέηαζεο, αλαηξέμηε ζηα εηθνλνγξάκκαηα πνπ βξίζθνληαη ζηηο 
εηηθέηεο θαη ζηηο πιεξνθνξίεο πνπ παξέρνληαη ζηελ ελόηεηα 5.2. Σν Γειηίν Γεδνκέλσλ Αζθαιείαο 
(ΓΓΑ) δηαηίζεηαη ζηε δηεύζπλζε www.bio-rad.com. 

5.2 Πξνθπιάμεηο σο πξνο ηε δηαδηθαζία 

Πξνεηδνπνίεζε: 
 

 
 

H317: Μπνξεί λα πξνθαιέζεη δεξκαηηθή αιιεξγηθή αληίδξαζε. 
P280: Φνξάηε πξνζηαηεπηηθά γάληηα/πξνζηαηεπηηθό ξνπρηζκό/πξνζηαηεπηηθά γηα ηα κάηηα/ην πξόζσπν. 
P333+P313: Δάλ παξαηεξεζεί εξεζηζκόο ηνπ δέξκαηνο ή εκθαληζηεί εμάλζεκα: 
πκβνπιεπζείηε/Δπηζθεθζείηε γηαηξό. 
P302+P352: ε πεξίπησζε επαθήο κε ην δέξκα: Πιύλεηε κε άθζνλν λεξό θαη ζαπνύλη. 
P501: Απνξξίπηεηε ηα πεξηερόκελα/ηνλ πεξηέθηε ζύκθσλα κε ηνπο ηνπηθνύο/πεξηθεξεηαθνύο/ 
εζληθνύο/δηεζλείο θαλνληζκνύο. 

 

 Απηό ην πξντόλ πεξηέρεη αλζξώπηλα ή δσηθά ζπζηαηηθά. Υεηξηζηείηε ην κε πξνζνρή. 
 

6 Γείγκαηα 

1. Ο νξόο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ ζσιήλσλ δηαρσξηζηηθνύ νξνύ, ή ην πιάζκα (επαξίλε ιηζίνπ, 
K2-EDTA, K3-EDTA, θηηξηθό άιαο, CPDA-1 ή ACD), ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ ζσιήλσλ 
δηαρσξηζηηθνύ πιάζκαηνο, είλαη ηα ζπληζηώκελα δείγκαηα. 

2. Σεξείηε ηηο παξαθάησ ζπζηάζεηο ζρεηηθά κε ην ρεηξηζκό, ηελ επεμεξγαζία θαη ηε θύιαμε ησλ 
δεηγκάησλ αίκαηνο

(12)
: 

 πιιέγεηε όια ηα δείγκαηα αίκαηνο ηεξώληαο ηηο πξνθπιάμεηο ξνπηίλαο γηα ηε θιεβνθέληεζε. 

 Αθήλεηε ηα δείγκαηα νξνύ λα πήδνπλ εληειώο πξηλ από ηε θπγνθέληξεζε. 

 Γηαηεξείηε ηνπο ζσιήλεο ζθηρηά πσκαηηζκέλνπο ζε θάζε πεξίπησζε. 

 Φπιάζζεηε ηα δείγκαηα ζε ζεξκνθξαζία δσκαηίνπ (15 έσο 23°C) γηα δηάζηεκα όρη κεγαιύηεξν 
ησλ 4 εκεξώλ. 

 Δάλ ν πξνζδηνξηζκόο δελ νινθιεξσζεί εληόο 4 εκεξώλ, θπιάμηε ηα δείγκαηα ζηε ζπληήξεζε 
ζηνπο 2 έσο 8°C, αιιά όρη γηα δηάζηεκα κεγαιύηεξν ησλ 7 εκεξώλ κεηά ηε ζπιινγή. 

 Δάλ ν πξνζδηνξηζκόο δελ νινθιεξσζεί εληόο 7 εκεξώλ ή γηα ηελ απνζηνιή ησλ δεηγκάησλ, 
θαηαςύμηε ζηνπο -20°C ή ζε ρακειόηεξε ζεξκνθξαζία. 

3. Καηά ηελ πξνεηνηκαζία ησλ δεηγκάησλ, αθνινπζήζηε ηηο εμήο νδεγίεο: 

 Βεβαησζείηε όηη όια ηα ππνιείκκαηα ηλώδνπο θαη θπηηαξηθνύ πιηθνύ έρνπλ αθαηξεζεί πξηλ από ηελ 
αλάιπζε. 

 Σεξείηε ηηο ζπζηάζεηο ηνπ θαηαζθεπαζηή ηνπ ζσιήλα ζπιινγήο αίκαηνο γηα ηε θπγνθέληξεζε. 
4. Κάζε εξγαζηήξην ζα πξέπεη λα θαζνξίδεη ηε δπλαηόηεηα απνδνρήο ησλ ζσιήλσλ ζπιινγήο ηνπ 

αίκαηνο θαη ησλ πξντόλησλ δηαρσξηζκνύ ηνπ νξνύ. Απνθιίζεηο ζηα πξντόληα απηά κπνξεί λα 
ππάξμνπλ κεηαμύ ησλ θαηαζθεπαζηώλ θαη, θαηά θαηξνύο, από παξηίδα ζε παξηίδα. 

5. Μελ απνςύρεηε ηα δείγκαηα πεξηζζόηεξεο από 5 θνξέο. Μεηά ηελ απόςπμε, ην δείγκα πξέπεη λα 
αλακηγλύεηαη θαιά, λα θπγνθεληξείηαη μαλά είηε ζηα 3.000 g γηα 10 ιεπηά είηε ζηα 2.000 g γηα 15 ιεπηά 
θαη λα κεηαθέξεηαη ζε θύπειιν, πξνθεηκέλνπ λα αθαηξεζνύλ ηπρόλ αησξνύκελα ηλώδε ζσκαηίδηα ή 
ζπζζσκαηώκαηα ηα νπνία ελδέρεηαη λα δώζνπλ εζθαικέλα ζεηηθά απνηειέζκαηα. 

6. Μπνξνύλ λα ρξεζηκνπνηεζνύλ δείγκαηα πνπ έρνπλ ζεξκαλζεί ζηνπο 56°C γηα 30 ιεπηά. 
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7 Γηαδηθαζία 

7.1 Απαηηνύκελν πιηθό 

7.1.1 Παξερόκελα πιηθά 

πζθεπαζίεο αληηδξαζηεξίσλ R1 Access HCV Ab V3 

7.1.2 Υιηθά πνπ απαηηνύληαη αιιά δελ παξέρνληαη 

1. Βαζκνλνκεηέο Access HCV Ab V3 Calibrators 
Παξέρνληαη σο έλαο αξλεηηθόο όξνο αληηζώκαηνο HCV θαη έλαο ζεηηθόο νξόο αληηζώκαηνο έλαληη 
ηνπ HCV. 
Αξ. θαη. B33459 

2. Τιηθά ειέγρνπ πνηόηεηαο:  
• Access HCV Ab V3 QC 

Αξ. θαη. B33460 

• Άιινη νξνί ειέγρνπ πνπ δηαηίζεληαη ζην εκπόξην 

3. Τπόζηξσκα Access Substrate 
Αξ. θαη. 81906 

4. Access 2: 
Ρπζκηζηηθό δηάιπκα έθπιπζεο: Access Wash Buffer II, Αξ. θαη. A16792 

5. UniCel
®
 DxI

®
: 

Ρπζκηζηηθό δηάιπκα έθπιπζεο: UniCel DxI Wash Buffer II, Αξ. θαη. 16793 

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

7.2 Γηαδηθαζία πξνζδηνξηζκνύ 

1. Αλαηξέμηε ζηα θαηάιιεια εγρεηξίδηα ζπζηήκαηνο ή/θαη ζην ζύζηεκα Βνήζεηαο γηα κηα αλαιπηηθή 
πεξηγξαθή ηεο εγθαηάζηαζεο, ηεο εθθίλεζεο, ησλ αξρώλ ιεηηνπξγίαο, ησλ ραξαθηεξηζηηθώλ 
απόδνζεο ηνπ ζπζηήκαηνο, ησλ νδεγηώλ ιεηηνπξγίαο, ησλ δηαδηθαζηώλ βαζκνλόκεζεο, ησλ 
πεξηνξηζκώλ θαη ησλ πξνθπιάμεσλ ιεηηνπξγίαο, ησλ θηλδύλσλ, ηεο ζπληήξεζεο θαη ηεο 
αληηκεηώπηζεο πξνβιεκάησλ. 

2. Αλακηγλύεηε ηα πεξηερόκελα λέσλ (κε ηξππεκέλσλ) ζπζθεπαζηώλ αληηδξαζηεξίσλ πξηλ από ηελ 
ηνπνζέηεζή ηνπο ζην όξγαλν. Μελ αλαθηλείηε θαη κελ αλακηγλύεηε αλνηρηέο (ηξππεκέλεο) 
ζπζθεπαζίεο. 

3. Γέθα (10) µL δείγκαηνο ρξεζηκνπνηνύληαη γηα θάζε θαζνξηζκό (επηπξνζζέησο ηνπ λεθξνύ όγθνπ). 
4. Ο ρξόλνο έσο ην πξώην απνηέιεζκα είλαη πεξίπνπ 57 ιεπηά. 
5. Η πξνεπηιεγκέλε κνλάδα κέηξεζεο ηνπ ζπζηήκαηνο γηα ηα απνηειέζκαηα ηνπ δείγκαηνο είλαη ν 

ιόγνο ήκαηνο/Σηκήο απνθνπήο (S/CO). 

7.3 Βαζκνλόκεζε 

Γηα όιεο ηηο εμεηάζεηο απαηηείηαη κηα ελεξγή θακπύιε βαζκνλόκεζεο. Γηα ην Access HCV Ab V3, ηα 
δεδνκέλα βαζκνλόκεζεο πνπ θαζνξίδνπλ ηελ ηηκή απνθνπήο ηζρύνπλ γηα δηάζηεκα 56 εκεξώλ. 
πλεπώο, γηα ηνλ ζπγθεθξηκέλν πξνζδηνξηζκό, απαηηείηαη βαζκνλόκεζε θάζε 56 εκέξεο κε ρξήζε ησλ 
C0 θαη C1 από ην θηη βαζκνλνκεηώλ Access HCV Ab V3 Calibrators.  

Αλαηξέμηε ζηα θαηάιιεια εγρεηξίδηα ζπζηήκαηνο ή/θαη ζην ζύζηεκα Βνήζεηαο γηα πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε 
ηε ζεσξία βαζκνλόκεζεο, ηε δηακόξθσζε ησλ βαζκνλνκεηώλ, ηελ θαηαρώξηζε αηηήζεσλ εμέηαζεο 
βαζκνλνκεηή θαη ηελ αλαζθόπεζε ησλ δεδνκέλσλ βαζκνλόκεζεο. 

7.4 Έιεγρνο πνηόηεηαο 

Σα πιηθά ειέγρνπ πνηόηεηαο πξνζνκνηώλνπλ ηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ δεηγκάησλ ησλ αζζελώλ θαη είλαη 
απαξαίηεηα γηα ηελ παξαθνινύζεζε ηεο απόδνζεο ηνπ ζπζηήκαηνο αλνζνρεκηθνύ πξνζδηνξηζκνύ. 
πληζηάηαη έιεγρνο πνηόηεηαο ηνπιάρηζηνλ θάζε 24 ώξεο

(13) 
θαη θαηά ηελ εθθίλεζε ηνπ ζπζηήκαηνο, πξηλ 

από ηελ επεμεξγαζία δεηγκάησλ από αζζελείο. πκπεξηιάβεηε ην Access HCV Ab V3 QC ή άιια 
εκπνξηθά δηαζέζηκα πιηθά ειέγρνπ πνηόηεηαο πνπ θαιύπηνπλ ηνπιάρηζηνλ δύν επίπεδα αλαιύηε. Η 
ζπρλόηεξε ρξήζε απηώλ ησλ ειέγρσλ ή ε ρξήζε πξόζζεησλ ειέγρσλ αθήλεηαη ζηε δηαθξηηηθή επρέξεηα 
ηνπ ρξήζηε κε βάζε ηελ νξζή εξγαζηεξηαθή πξαθηηθή ή ηηο απαηηήζεηο πηζηνπνίεζεο ηνπ εξγαζηεξίνπ θαη 
ηνπο ηζρύνληεο λόκνπο. Αθνινπζείηε ηηο νδεγίεο ηνπ θαηαζθεπαζηή γηα ηελ αλαζύζηαζε θαη ηελ 
απνζήθεπζε. Κάζε εξγαζηήξην ζα πξέπεη λα θαζηεξώλεη κέζεο ηηκέο θαη απνδεθηά εύξε ώζηε λα 
δηαζθαιίδεη ηελ θαηάιιειε απόδνζε. Απνηειέζκαηα ειέγρνπ πνηόηεηαο πνπ δελ βξίζθνληαη εληόο ησλ 
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απνδεθηώλ νξίσλ κπνξεί λα απνηεινύλ έλδεημε κε έγθπξσλ απνηειεζκάησλ εμέηαζεο. Δμεηάζηε όια ηα 
απνηειέζκαηα ησλ εμεηάζεσλ πνπ δηελεξγήζεθαλ από ηε ιήςε ηνπ ηειεπηαίνπ ζεκείνπ εμέηαζεο ειέγρνπ 
πνηόηεηαο πνπ ήηαλ απνδεθηό γηα απηόλ ηνλ αλαιύηε.  
Σν Access HCV Ab V3 έρεη αμηνινγεζεί ζε εύξνο ζεξκνθξαζίαο δσκαηίνπ 18-28°C. Γηα βέιηηζηα 
απνηειέζκαηα, ε βαζκνλόκεζε ηεο δνθηκαζίαο θαη ε εμέηαζε ησλ δεηγκάησλ αζζελώλ ζα πξέπεη λα 
δηεμάγνληαη θάησ από παξόκνηεο ζπλζήθεο ζεξκνθξαζίαο. 
Αλαηξέμηε ζηα θαηάιιεια εγρεηξίδηα ζπζηήκαηνο ή/θαη ζην ζύζηεκα Βνήζεηαο γηα πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε 
ηελ αλαζθόπεζε ησλ απνηειεζκάησλ ειέγρνπ νξώλ.  
Όια ηα αληηδξαζηήξηα πνπ θαηαζθεπάδνληαη θαη δηαηίζεληαη ζην εκπόξην ππόθεηληαη ζε δηεμνδηθό ζύζηεκα 
πνηόηεηαο, από ηελ παξαιαβή ησλ πξώησλ πιώλ έσο ηελ ηειηθή εκπνξεπκαηνπνίεζε ησλ πξντόλησλ.  
Κάζε παξηίδα ππόθεηηαη ζε έιεγρν πνηόηεηαο θαη θπθινθνξεί ζηελ αγνξά, κόλν εάλ ζπκκνξθώλεηαη κε ηα 
θξηηήξηα απνδνρήο. 

7.5 Υπνινγηζκόο / Δξκελεία ησλ απνηειεζκάησλ 

Σα απνηειέζκαηα ηεο εμέηαζεο ηνπ αζζελνύο ππνινγίδνληαη απηόκαηα από ην ινγηζκηθό ηνπ ζπζηήκαηνο 
κε ρξήζε ηεο «ηηκήο απνθνπήο» πνπ έρεη πξνζδηνξηζηεί κε ελεξγό βαζκνλόκεζε. Σα απνηειέζκαηα 
(ήκα/Σηκή Απνθνπήο = S/CO) ραξαθηεξίδνληαη σο «αληηδξώληα» ή «κε αληηδξώληα» σο ζπλάξηεζε ηεο 
ζρέζεο ηνπο κε ηελ «ηηκή απνθνπήο» (ζήκα κεγαιύηεξν από ή ίζν κε ή κηθξόηεξν από ηελ ηηκή 
απνθνπήο).  
Η αλαζθόπεζε ησλ απνηειεζκάησλ ησλ εμεηάζεσλ ησλ αζζελώλ κπνξεί λα πξαγκαηνπνηείηαη κέζσ ηεο 
νζόλεο απνηειεζκάησλ δεηγκάησλ. Αλαηξέμηε ζηα θαηάιιεια εγρεηξίδηα ζπζηήκαηνο ή/θαη ζην ζύζηεκα 
Βνήζεηαο γηα πιήξεηο νδεγίεο ζρεηηθά κε ηελ αλαζθόπεζε ησλ απνηειεζκάησλ. 
 
Αλάιπζε πξώηνπ απνηειέζκαηνο: 

 Κάζε δείγκα κε ιόγν (S/CO) ρακειόηεξν από 1,0 ζεσξείηαη κε αληηδξώλ κε ηελ εμέηαζε Access HCV 
Ab V3. 

 Σα δείγκαηα κε αλαινγία ήκαηνο/Σηκήο Απνθνπήο (S/CO) κεγαιύηεξε από ή ίζε κε 1,0, ζεσξνύληαη 
αξρηθά αληηδξώληα κε ην Access HCV Ab V3 θαη πξέπεη λα επαλεμεηάδνληαη εηο δηπινύλ πξηλ από 
ηελ ηειηθή εξκελεία. 

 
Αλάιπζε δεύηεξνπ απνηειέζκαηνο: 
Όια ηα δείγκαηα πνπ είλαη αξρηθά αληηδξώληα ζα πξέπεη λα επαλεμεηάδνληαη εηο δηπινύλ 
ρξεζηκνπνηώληαο ην Access HCV Ab V3: 

 Δάλ ηα απνηειέζκαηα ησλ επαλαιεπηηθώλ εμεηάζεσλ έρνπλ ιόγν S/CO < 1,0, ην δείγκα πξέπεη λα 
ζεσξείηαη κε αληηδξώλ (αξλεηηθό) γηα ηνλ πξνζδηνξηζκό HCV Ab V3. 

 Δάλ έλα από ηα δύν απνηειέζκαηα έρεη ιόγν S/CO ≥ 1,0, ην αξρηθό απνηέιεζκα κπνξεί λα 
επαλαιεθζεί θαη ην δείγκα ραξαθηεξίδεηαη σο «αληηδξώλ» γηα ηελ εμέηαζε Access HCV Ab V3. 

Χζηόζν, ζύκθσλα κε ηνπο ηνπηθνύο θαλνληζκνύο, είλαη απαξαίηεην λα αλαιύεηαη θάζε «αληηδξώλ» 
δείγκα κε ζπκπιεξσκαηηθέο εμεηάζεηο γηα ηνλ ζαθή θαζνξηζκό ηνπ ζεηηθνύ απνηειέζκαηνο. 
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Πίλαθαο 1: Δξκελεία απνηειεζκάησλ Access HCV Ab V3 
 

Απνηέιεζκα 
Λόγνο: Σήκα/Τηκή Απνθνπήο 

Δξκελεία 
Σπκπιεξσκαηηθέο 

εμεηάζεηο 

Αλάιπζε πξώηνπ 
απνηειέζκαηνο 

S/CO < 1,0 
Με 

αληηδξώλ 
Γελ αληρλεύζεθε 
αληίζσκα HCV 

ΓΔ 

S/CO ≥ 1,0 Αληηδξώλ «Αξρηθά αληηδξώλ» 
Δπαλεμέηαζε εηο 

δηπινύλ 

Αλάιπζε 
δεύηεξνπ 

απνηειέζκαηνο 

Δπαλεμέηαζε εηο 
δηπινύλ: αλ ηα 2 
απνηειέζκαηα  

είλαη < 1,0 

Με 
αληηδξώλ 

Γελ αληρλεύζεθε 
αληίζσκα HCV 

ΓΔ 

Δπαλεμέηαζε εηο 
δηπινύλ: αλ έλα από 
ηα 2 απνηειέζκαηα 

είλαη ≥ 1,0 

Αληηδξώλ 

Αληρλεύζεθε 
αληίζσκα HCV 

«Δπαλεηιεκκέλα 
αληηδξώλ» 

πκπιεξσκαηηθή 
εμέηαζε 

 

8 Πεξηνξηζκνί εμέηαζεο 

1. Σν Access HCV Ab V3 πεξηνξίδεηαη απζηεξά ζηελ αλίρλεπζε αληηζσκάησλ έλαληη ηνπ HCV ζηνλ 
αλζξώπηλν νξό, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ ζσιήλσλ δηαρσξηζηηθνύ νξνύ, ή ην αλζξώπηλν 
πιάζκα (επαξίλε ιηζίνπ, K2-EDTA, K3-EDTA, θηηξηθό άιαο, CPDA-1 ή ACD), 
ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ ζσιήλσλ δηαρσξηζηηθνύ πιάζκαηνο. Σα ραξαθηεξηζηηθά απόδνζεο κε 
ρξήζε άιισλ ηύπσλ δεηγκάησλ δελ έρνπλ θαζηεξσζεί. 

2. Σα απνηειέζκαηα ηνπ Access HCV Ab V3 ζα πξέπεη λα εξκελεύνληαη ππό ην θσο ηεο ζπλνιηθήο 
θιηληθήο εηθόλαο ηνπ αζζελνύο, όπσο: θιηληθό ηζηνξηθό, δεδνκέλα από πξόζζεηεο εμεηάζεηο θαη 
άιιεο θαηάιιειεο πιεξνθνξίεο. 

3. Σν κέγεζνο ηνπ κεηξνύκελνπ απνηειέζκαηνο, πάλσ από ηελ ηηκή απνθνπήο, δελ είλαη ελδεηθηηθό 
ηεο ζπλνιηθήο πνζόηεηαο ησλ αληηζσκάησλ πνπ ππάξρνπλ. 

4. Γεδνκέλνπ ηνπ πνηθίινπ ραξαθηήξα ησλ αλνζνινγηθώλ αληηδξάζεσλ ησλ αζζελώλ πνπ έρνπλ 
κνιπλζεί κε ηνλ ηό ηεο Ηπαηίηηδαο C (εηδηθά θαηά ηε δηάξθεηα νξνκεηαηξνπώλ), κπνξνύλ λα 
παξαηεξεζνύλ νξηζκέλεο δηαθνξέο ζηνλ ηξόπν αλίρλεπζεο κεηαμύ ησλ εμεηάζεσλ αλάινγα κε ην 
είδνο ησλ αληηγνληθώλ πξσηετλώλ πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη. Έλα αξλεηηθό απνηέιεζκα κε εμέηαζε 
δηαινγήο δελ απνθιείεη ηελ πηζαλόηεηα έθζεζεο ζε ή κόιπλζεο από ηνλ Ιό ηεο Ηπαηίηηδαο C. 

5. Γηα λα αλαθνηλσζεί κηα κόιπλζε, έλα αληηδξώλ απνηέιεζκα πνπ ιακβάλεηαη κε ηνλ πξνζδηνξηζκό 
Access HCV Ab V3 ζα πξέπεη λα επηβεβαηώλεηαη κε θαηάιιειε κέζνδν. 

6. Όιεο νη ηερληθέο ηύπνπ ELISA ελδέρεηαη λα παξάγνπλ ςεπδείο ζεηηθέο αληηδξάζεηο. πληζηάηαη ε 
επαιήζεπζε ηεο πξνζδηνξηζηηθόηεηαο ηεο αληίδξαζεο γηα θάζε επαλαιακβαλόκελα ζεηηθό δείγκα 
πνπ εληνπίδεηαη κε ρξήζε ηεο θαηάιιειεο κεζόδνπ γηα λα απνδεηρζεί ε παξνπζία αληηζσκάησλ 
αληη-HCV. Λάβεηε ππόςε όηη ε κε θπζηνινγηθή γάκκα-αλνζνζθαηξηλαηκία (≥ 24 g/L ή θπζηνινγηθή 
ηηκή επί δύν) ελδέρεηαη λα πξνθαιέζεη ςεπδώο ζεηηθέο αληηδξάζεηο. 

7. Αλνζνθαηαζηαικέλα άηνκα θαη θαηαζηάζεηο όπσο ζνβαξή ινίκσμε θαη ζεξαπεία κε 
αλνζνθαηαζηαιηηθά θάξκαθα κπνξεί λα έρνπλ σο απνηέιεζκα ηελ θαηαζηνιή ησλ επηπέδσλ ησλ 
αληηζσκάησλ θάησ από ην όξην αλίρλεπζεο ηνπ πξνζδηνξηζκνύ. Απνηειέζκαηα πνπ ιακβάλνληαη 
από ηέηνηα δείγκαηα ζα πξέπεη λα εξκελεύνληαη κε πξνζνρή. 

 

9 Φαξαθηεξηζηηθά απόδνζεο 

9.1 Μέηξεζε αθξίβεηαο 

Υξεζηκνπνηήζεθε έλα πάλει 6 δεηγκάησλ γηα ηνλ πξνζδηνξηζκό ηεο δπλαηόηεηαο αλαπαξαγσγήο θαη ηεο 
αθξίβεηαο: ρακειό αξλεηηθό, πςειό αξλεηηθό, ρακειό ζεηηθό, κέηξην ζεηηθό, αξλεηηθό QC θαη ζεηηθό QC. 
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9.1.1 Δπαλαιεςηκόηεηα 

Δμεηάζηεθε έλα πάλει αθξίβεηαο (Αξ. = 6) ζε επαλαιήςεηο ησλ 30 ηελ ίδηα εκέξα ζε κία παξηίδα ηνπ 
Access HCV Ab V3. Τπνινγίζηεθαλ ε κέζε ηηκή αλαινγίαο, ε ηππηθή απόθιηζε (SD) θαη ν ζπληειεζηήο 
δηαθύκαλζεο (% CV) θαη παξνπζηάδνληαη ζηνλ Πίλαθα 2. Όινη νη ζπληειεζηέο δηαθύκαλζεο αλαινγηώλ 
ήηαλ ρακειόηεξνη από 10%. 

 
Πίλαθαο 2: Απνηειέζκαηα επαλαιεςηκόηεηαο Access HCV Ab V3 
 

Μέξνο πάλει Αξ. Μέζε αλαινγία 
Τππηθή απόθιηζε 

(SD) 

Σπληειεζηήο 
δηαθύκαλζεο 

(CV) % 

Φακειό αξλεηηθό 30 0,08 0,0079 9,3 

Υςειό αξλεηηθό 30 0,86 0,0378 4,4 

Φακειό ζεηηθό 30 1,86 0,0816 4,4 

Μέηξην ζεηηθό 30 4,63 0,1786 3,9 

 
 

9.1.2 Δλδηάκεζε αθξίβεηα 

 
Αθξίβεηα εθηειέζεσλ θαη εκεξώλ 
Δμεηάζηεθε έλα πάλει αθξίβεηαο (Αξ. = 6) ζε κία παξηίδα ηνπ Access HCV Ab V3, ζε επαλαιήςεηο ησλ 2 
κε 2 εθηειέζεηο αλά εκέξα (πξσί θαη απόγεπκα) γηα 20 εκέξεο. 
Τπνινγίζηεθαλ ε κέζε ηηκή αλαινγίαο, ε ηππηθή απόθιηζε (SD) ζπλνιηθήο αθξίβεηαο θαη αθξίβεηαο ζηελ ίδηα 
εθηέιεζε, κεηαμύ εθηειέζεσλ θαη κεηαμύ εκεξώλ θαη ν ζπληειεζηήο δηαθύκαλζεο (% CV) θαη παξνπζηάδνληαη 
ζηνλ Πίλαθα 3. Όινη νη ζπληειεζηέο δηαθύκαλζεο αλαινγηώλ ήηαλ ρακειόηεξνη από 10%. 
 
Πίλαθαο 3: Απνηειέζκαηα ζπλνιηθήο αθξίβεηαο Access HCV Ab V3 
 

Μέξνο 
πάλει 

Αξ. 
Μέζε ηηκή 
αλαινγίαο 

Σηελ ίδηα 
εθηέιεζε 

Μεηαμύ 
εθηειέζεσλ 

Μεηαμύ 
εκεξώλ 

Σπλνιηθή 
αθξίβεηα 

SD 
CV 
% 

SD CV % SD 
CV 
% 

SD 
CV 
% 

QC1 80 0,11 0,004 4,0 0,003 2,8 0,003 2,5 0,006 5,5 

QC2 80 2,16 0,080 3,7 0,078 3,6 0,080 3,7 0,138 6,4 

Φακειό 
αξλεηηθό 

80 0,09 0,006 7,3 0,002 2,4 0,004 4,5 0,008 8,9 

Υςειό 
αξλεηηθό 

80 0,98 0,040 4,1 0,040 4,1 0,040 4,1 0,069 7,1 

Φακειό 
ζεηηθό 

80 1,84 0,072 4,0 0,059 3,3 0,043 2,4 0,103 5,6 

Μέηξην 
ζεηηθό 

80 4,88 0,176 3,6 0,179 3,7 0,082 1,7 0,265 5,4 

 
 
Αθξίβεηα κεηαμύ παξηίδσλ θαη κεηαμύ νξγάλσλ  
Δμεηάζηεθε έλα πάλει αθξίβεηαο (Αξ. = 6) ζε 3 παξηίδεο ηνπ Access HCV Ab V3 ζε ηξία δηαθνξεηηθά όξγαλα 
θαη ζε επαλαιήςεηο ησλ 3 κε 1 εθηέιεζε αλά εκέξα γηα 5 εκέξεο. 
Τπνινγίζηεθαλ ε ηππηθή απόθιηζε (SD) θαη ν ζπληειεζηήο δηαθύκαλζεο (% CV) κεηαμύ παξηίδσλ θαη κεηαμύ 
νξγάλσλ. Οη ζπληειεζηέο δηαθύκαλζεο κεηαμύ παξηίδσλ θαη κεηαμύ νξγάλσλ ήηαλ ρακειόηεξνη από 10% γηα 
ηα ζεηηθά θαη πςειά αξλεηηθά ζε HCV κέξε πάλει.  
Η δνθηκαζία Access HCV Ab V3 παξνπζηάδεη ζπλνιηθή αθξίβεηα ≤ 10% κε αληηδξώληα θαη πςειά αξλεηηθά 
κέξε πάλει. 
 

9.1.3 Αθξίβεηα κεηαμύ ηνπνζεζηώλ 
Δμεηάζηεθε έλα πάλει αθξίβεηαο (Αξ. = 6) ζε 3 ηνπνζεζίεο θαη ζε επαλαιήςεηο ησλ 3 κε 1 εθηέιεζε αλά 
εκέξα γηα 5 εκέξεο. 
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Τπνινγίζηεθαλ ε αθξίβεηα κεηαμύ εκεξώλ θαη ε ζπλνιηθή αθξίβεηα σο ηππηθή απόθιηζε (SD) θαη 
ζπληειεζηήο δηαθύκαλζεο (% CV). Οη ζπληειεζηέο δηαθύκαλζεο ήηαλ ρακειόηεξνη από 10% γηα ηα ζεηηθά 
θαη πςειά αξλεηηθά ζε HCV κέξε πάλει. 

9.2 Γηαγλσζηηθή απόδνζε 

9.2.1 Γηαγλσζηηθή πξνζδηνξηζηηθόηεηα 

 
Προζδιοριζηικόηηηα ζε μη επιλεγμένοσς αιμοδόηες 
Με ην Access HCV Ab V3 εμεηάζηεθε έλα ζύλνιν 5.147 δεηγκάησλ (2.549 νξνύ (SSTII), 1.281 
πιάζκαηνο K2-EDTA θαη 1.317 πιάζκαηνο επαξίλεο ιηζίνπ) ηα νπνία ιήθζεθαλ από κε επηιεγκέλνπο 
αηκνδόηεο ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ γλσζηώλ αηκνδνηώλ θαη αηκνδνηώλ πνπ έδηλαλ αίκα πξώηε θνξά, ζε 
ηξάπεδεο αίκαηνο ζε δύν δηαθνξεηηθέο γεσγξαθηθέο ηνπνζεζίεο. Αξρηθά, 5.140 δείγκαηα βξέζεθαλ 
αξλεηηθά θαη 7 αξρηθά αληηδξώληα δείγκαηα βξέζεθαλ επαλεηιεκκέλα αληηδξώληα (αλαινγία ≥ 1,0). 
πλεπώο, ε πξνζδηνξηζηηθόηεηα ηνπ Access HCV Ab V3 ήηαλ 99,86% (5.140/5.147) θαηά ηελ αξρηθή 
εμέηαζε θαη κεηά ηελ επαλεμέηαζε κε έλα δηάζηεκα αμηνπηζηίαο ζην 95% από [99,72–99,95]. 

 
Πίλαθαο 4: Πξνζδηνξηζηηθόηεηα Access HCV Ab V3 ζε αηκνδόηεο 

 

Πξνζδηνξηζηηθόηεηα 
ζε αηκνδόηεο 

Σπλνιηθόο 
αξηζκόο 

δεηγκάησλ 

Με 
αληηδξώληα 

Αληηδξώληα 
Πξνζδηνξηζηηθόηεηα 

(%) ΑΑ θαη ΑΔ 

Οξόο  
(SSTII) 

2549 2545 4 99,84 

Πιάζκα  
(K2-EDTA) 

1281 1278 3 99,77 

Πιάζκα  
(Ηπαξίλε ιηζίνπ) 

1317 1317 0 100,0 

ΣΥΝΟΛΟ 5147 5140 7 
99,86 

95 CI (99,72-99,95) 

 
Προζδιοριζηικόηηηα ζε νοζηλεσόμενοσς αζθενείς 
Με ην Access HCV Ab V3 θαη κε κηα δνθηκαζία ειέγρνπ έλαληη ηνπ HCV κε πηζηνπνίεζε CE εμεηάζηεθε έλα 
ζύλνιν 510 δεηγκάησλ νξνύ από λνζειεπόκελνπο αζζελείο θαηά ηε δηάξθεηα πξννπηηθήο κειέηεο πνπ 
πξαγκαηνπνηήζεθε ζε παλεπηζηεκηαθό λνζνθνκείν.  
Με ην Access HCV Ab V3, 508 δείγκαηα βξέζεθαλ αξλεηηθά θαηά ηελ αξρηθή εμέηαζε θαη δύν αξρηθά 
αληηδξώληα δείγκαηα βξέζεθαλ επαλεηιεκκέλα αληηδξώληα (αλαινγία ≥ 1,0).  
Η πξνζδηνξηζηηθόηεηα ηνπ Access HCV Ab V3 ήηαλ 99,61% (508/510) θαηά ηελ αξρηθή εμέηαζε θαη κεηά 
ηελ επαλεμέηαζε κε έλα δηάζηεκα αμηνπηζηίαο ζην 95% από [98,59–99,95]. 

 

9.2.2 Γηαγλσζηηθή επαηζζεζία 

Εσαιζθηζία με θεηικά δείγμαηα από αζθενείς προζβεβλημένοσς από HCV 
Δμεηάζηεθε έλα ζύλνιν 503 δεηγκάησλ αζζελώλ πξνζβεβιεκέλσλ από HCV θαη νξνινγηθά ζεηηθώλ ζε 2 
ηνπνζεζίεο (Πίλαθαο 5). 
Με ην Access HCV Ab V3 εμεηάζηεθαλ 30 πξννπηηθά δείγκαηα θξέζθνπ νξνύ, 448 αλαδξνκηθά 
γνλνηππνπνηεκέλα δείγκαηα πνπ ζπιιέρζεθαλ ζην λνζνθνκείν, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ 25 δηαθνξεηηθώλ 
γνλόηππσλ HCV (Πίλαθαο 6), θαη 25 θξέζθα δείγκαηα (< 24 σξώλ) από αζζελείο ππό παξαθνινύζεζε 
γηα κόιπλζε από ηνλ HCV. 
Η επαηζζεζία ηνπ Access HCV Ab V3 ζρεηηθά κε απηά ηα ζεηηθά δείγκαηα ζε HCV ήηαλ 100% (503/503) 
κε έλα δηάζηεκα αμηνπηζηίαο 95% από [99,3 - 100]. 

 

Εσαιζθηζία με θρέζκα θεηικά δείγμαηα (< 24 ωρών) από αζθενείς προζβεβλημένοσς από HCV 
(Πίλαθαο 5). 
Με ην Access HCV Ab V3 εμεηάζηεθαλ 25 θξέζθα ζεηηθά δείγκαηα ζε HCV (< 24 σξώλ) από αζζελείο 
ππό παξαθνινύζεζε. Η επαηζζεζία ήηαλ 100% (25/25). 
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Πίλαθαο 5: Δπαηζζεζία Access HCV Ab V3 ζε αζζελείο πξνζβεβιεκέλνπο από HCV 

 

Τύπνο δεηγκάησλ 
Σπλνιηθόο αξηζκόο 

δεηγκάησλ 
Με 

αληηδξώληα 
Αληηδξώληα 

Δπαηζζεζία  
(%) 

Φξέζθνο νξόο 30 0 30 100 

Γνλνηππνπνηεκέλν 
πιάζκα 

448 0 448 100 

Φξέζθν πιάζκα γηα 
ηηθό θνξηίν 

25 0 25 100 

ΣΥΝΟΛΟ 503 0 503 
100 

95 CI (99,3-100,0) 

 

Πίλαθαο 6: Δπαηζζεζία Access HCV Ab V3 κε γνλνηππνπνηεκέλα ζεηηθά δείγκαηα ζε HCV 

 

Γνλόηππνη 

1 2 3 4 5 6 

ΣΥΝΟΛΟ 1-1a-
1b 

2-2a-2b-2c-2i-2k-2l-
2m 

3-
3a 

4a-4c-4d-4f-4k-4o-
4r 

5a 
6-6a-6e-

6f 

Αξ. 261 41 92 42 7 5 448 

 

Εσαιζθηζία με πάνελ ορομεηαηροπής HCV 
Η επαηζζεζία ηνπ Access HCV Ab V3 αμηνινγήζεθε ζε ζύγθξηζε κε έλαλ πξνζδηνξηζκό EIA δηαινγήο 
HCV κε πηζηνπνίεζε CE, ρξεζηκνπνηώληαο 359 δείγκαηα από 46 πάλει νξνκεηαηξνπήο πνπ δηαηίζεληαη 
ζην εκπόξην. 
Η αλίρλεπζε ηνπ πξώηνπ ζεηηθνύ ζεκείνπ ιήςεο κε ην Access HCV Ab V3 έγηλε θαηά κέζν όξν λσξίηεξα 
θαηά 26% ρξνληθά ζεκεία αλά πάλει (12/46) ζε ζύγθξηζε κε ηνλ πξνζδηνξηζκό δηαινγήο HCV κε 
πηζηνπνίεζε CE. 
Σν Access HCV Ab V3 ζπκκνξθώλεηαη κε ηηο πην πξόζθαηεο επηηαγέο ηεο ηερλνινγίαο όζνλ αθνξά ηελ 
επαηζζεζία πνπ εθηηκάηαη κέζσ ησλ 46 πάλει νξνκεηαηξνπήο HCV, ε νπνία αληηζηνηρεί ζε έλα ζύλνιν 
359 δεηγκάησλ νξνκεηαηξνπήο. 

9.3 Αλαιπηηθή πξνζδηνξηζηηθόηεηα 

9.3.1. Μειέηε δηαζηαπξνύκελεο αληηδξαζηηθόηεηαο 

Με ην Access HCV Ab V3 εμεηάζηεθαλ 208 δείγκαηα κε δπλεηηθή δηαζηαπξνύκελε αληηδξαζηηθόηεηα από 
28 δηαθνξεηηθέο αζζέλεηεο/θαηαζηάζεηο, ηα νπνία βξέζεθαλ ζεηηθά ζηνπο αθόινπζνπο δείθηεο. 
HTLV I/ II (6), HIV (22), Ηπαηίηηδα Β (5 αληηγόλν HBs θαη 5 anti-HBs), Ηπαηίηηδα Α (5 HAV), ύθηιε (5), 
Κπηηαξνκεγαιντόο (5 CMV), Epstein-Barr IgG θαη IgM (10 EBV), Herpes Simplex IgG θαη IgM (10 HSV), 
Σνμνπιάζκσζε IgG θαη IgM (10), Δξπζξά IgG θαη IgM (10), Ιιαξά IgG θαη IgM (10), Παξσηίηηδα IgG θαη 
IgM (10), Έξπεο δσζηήξ (5 VZV), Αληηγξηπηθό εκβόιην (5), Δινλνζία (5), Αηκνθάζαξζε (5), 
Μεηακνζρεπκέλνη αζζελείο (5), Νεθξηθή αλεπάξθεηα (5), Ρεπκαηνεηδήο παξάγνληαο (5), HAMA (5), 
Απηνάλνζν (5 ANA θαη 5 Λύθνο SLE), Μπέισκα IgG θαη IgM (10), Candida albicans (5), anti-E. coli Ab 
(4), Δγθπκνζύλε (5 HCG), Πνιύηνθεο γπλαίθεο (5), Κηξξσηηθνί αζζελείο (16). 
ην ζύλνιν ησλ 208 δύζθνισλ δεηγκάησλ, όια ηα δείγκαηα βξέζεθαλ αξλεηηθά νδεγώληαο ζε ζπλνιηθή 
πξνζδηνξηζηηθόηεηα 100% (208/208) κε δηάζηεκα αμηνπηζηίαο ζην 95% από [98,2 - 100,0]. 

 

9.3.2. Μειέηε αιιειεπηδξάζεσλ 

Σν Access HCV Ab V3 έδσζε αθξηβή απνηειέζκαηα θαηά ηελ εμέηαζε δεηγκάησλ κε κε θπζηνινγηθέο 
ζπγθεληξώζεηο πέληε ελδνγελώλ ζπζηαηηθώλ αίκαηνο (έσο 0,2 g/L κε ζπδεπγκέλεο ρνιεξπζξίλεο θαη έσο 
0,3 g/L ζπδεπγκέλεο ρνιεξπζξίλεο, ιηπαηκηθά δείγκαηα πνπ πεξηέρνπλ έσο 33 g/L ηξηγιπθεξηδίσλ, έσο 
120 g/L πξσηετλώλ ζπλνιηθά, δείγκαηα κεηά από αηκόιπζε πνπ πεξηέρνπλ έσο 2 g/L αηκνζθαηξίλεο) ή 
ζεξαπεπηηθέο ζπγθεληξώζεηο ελλέα εμσγελώλ ζπζηαηηθώλ θαξκάθσλ (θνξηηδόιε, αθεηπινζαιηθπιηθό, 
ηκπνππξνθέλε, παξαθεηακόιε, ζηξεπηνκπθίλε, αθεβνπηνιόιε, νθινμαζίλε, αδαζεηνπξίλε, 
ζπηξνλνιαθηόλε).  
Χζηόζν, ηα αξλεηηθά θαη ζεηηθά δείγκαηα ζε HCV πνπ πεξηείραλ ζπγθέληξσζε αλζξώπηλσλ 
αλνζνζθαηξηλώλ κεγαιύηεξε από ή ίζε κε 24 g/L (≈ 13 g/L ηεο θπζηνινγηθήο ζπγθέληξσζεο επί δύν) 
επεξέαζαλ κε ζεηηθά απνηειέζκαηα ηελ αλαινγία HCV. Απηό νδεγεί ζε ςεπδώο ζεηηθά απνηειέζκαηα κε 
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αξλεηηθά δείγκαηα, αιιά δελ επεξεάδεη ηελ αλίρλεπζε ηεο κόιπλζεο από ηνλ HCV κε ην Access HCV Ab 
V3. 

 

9.3.3 Φαηλόκελν «αγθίζηξνπ» 

Σν θαηλόκελν αγθίζηξνπ κειεηήζεθε κε ηελ εμέηαζε δύν δεηγκάησλ πςειήο ηηηινδόηεζεο. Γηα όιεο ηηο 
εμεηάζεηο ρξεζηκνπνηήζεθε αξλεηηθόο αλζξώπηλνο νξόο σο αξαησηηθό (ζε αλαινγία 1:100 έσο 1:3.200). Όια 
ηα απνηειέζκαηα έδεημαλ κηα πησηηθή ηάζε ησλ ηηκώλ αλαινγίαο κε ηελ απμεκέλε αξαίσζε θαη όηη κε ην 
Access HCV Ab V3 δελ ππήξμε επίδξαζε από ην θαηλόκελν «αγθίζηξνπ».  
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Γηα ηε βαζκνλόκεζε ησλ πζηεκάησλ Αλνζνπξνζδηνξηζκνύ Access όηαλ ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηελ 
πνηνηηθή αλίρλεπζε αληηζσκάησλ έλαληη ηνπ HCV ζηνλ αλζξώπηλν νξό θαη ην αλζξώπηλν πιάζκα. 
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1 Πξννξηδόκελε ρξήζε 

Σν θηη βαζκνλνκεηώλ Access HCV Ab V3 Calibrators πξννξίδεηαη γηα ηε βαζκνλόκεζε ησλ πζηεκάησλ 
Αλνζνπξνζδηνξηζκνύ Access όηαλ ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηελ πνηνηηθή αλίρλεπζε αληηζσκάησλ έλαληη ηνπ 
HCV ζηνλ αλζξώπηλν νξό θαη ην αλζξώπηλν πιάζκα. 

 

2 Πεξίιεςε θαη επεμήγεζε ηεο εμέηαζεο 

Οη βαζκνλνκεηέο Access HCV Ab V3 Calibrators ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε ηεο 
βαζκνλόκεζεο (θαζνξηζκόο ηηκήο απνθνπήο) γηα ηνλ πξνζδηνξηζκό Access HCV Ab V3. Με ζύγθξηζε 
ηεο έληαζεο ηνπ θσηόο πνπ παξάγεηαη από έλα δείγκα κε ηελ ηηκή απνθνπήο, θαζνξίδεηαη ε παξνπζία ή 
ε απνπζία αληηζσκάησλ θαηά ηνπ ηνύ ηεο επαηίηηδαο C ζην δείγκα. 
 

3 Πιεξνθνξίεο πξντόληνο 

3.1 Πεξηγξαθή 

 Βαζκνλνκεηέο Access HCV Ab V3 Calibrators 
 

Αλαγλσξηζηηθά 
ζηνηρεία εηηθέηαο 

Πεξηγξαθή 
Παξνπζίαζε / 
πξνεηνηκαζία 

B33459 

C0 
Negative Calibrator 

Αξλεηηθόο βαζκνλνκεηήο: 
Αλζξώπηλνο νξόο αξλεηηθόο (κε αληηδξώλ) γηα 
αληηζώκαηα αληη-HCV, κε < 0,1% αδίδην ηνπ λαηξίνπ 

1 x 1 mL 
Έηνηκνο πξνο 

ρξήζε 

C1 
Positive Calibrator 

Θεηηθόο βαζκνλνκεηήο: 
Αλζξώπηλνο νξόο ζεηηθόο (αληηδξώλ) γηα αληηζώκαηα 
αληη-HCV, αλελεξγνπνηεκέλνο, κε < 0,1% αδίδην ηνπ 
λαηξίνπ 

1 x 1 mL 
Έηνηκνο πξνο 

ρξήζε 

Calibration card Κάξηα βαζκνλόκεζεο: 1 

3.2 Σπλζήθεο απνζήθεπζεο θαη ρεηξηζκνύ 

 Φύιαμε ζε όξζηα ζέζε θαη ςύμε ζηνπο 2 έσο 10°C. 

 Αλακηγλύεηε ηα πεξηερόκελα αλαθηλώληαο απαιά πξηλ από ηε ρξήζε. Απνθεύγεηε ην ζρεκαηηζκό 
θπζαιίδσλ. 

 ηαζεξό έσο ηελ εκεξνκελία ιήμεο πνπ αλαγξάθεηαη ζηελ εηηθέηα, εθόζνλ θπιάζζεηαη ζηνπο 2 έσο 
10°C. 

 Σν θηαιίδην είλαη ζηαζεξό ζηνπο 2 έσο 10°C γηα 120 εκέξεο κεηά ηελ αξρηθή ρξήζε. 

 Οη ηηκέο ειέγρνπ νη νπνίεο βξίζθνληαη εθηόο εύξνπο απνηεινύλ πηζαλή έλδεημε θζνξάο. 
 

4 Πξνεηδνπνηήζεηο θαη πξνθπιάμεηο 

 Γηα δηαγλσζηηθή ρξήζε in vitro. Γηα ρξήζε κόλν από επαγγεικαηίεο ζηνλ ρώξν ηεο πγεηνλνκηθήο 
πεξίζαιςεο. 

 Απηό ην πξντόλ πεξηέρεη αλζξώπηλα ή δσηθά ζπζηαηηθά. Υεηξηζηείηε ην κε πξνζνρή. 

 Ο ρεηξηζκόο ηνπ παξόληνο θηη εμέηαζεο ζα πξέπεη λα δηεμάγεηαη κόλν από εηδηθεπκέλν πξνζσπηθό, 
θαηαξηηζκέλν ζηηο εξγαζηεξηαθέο δηαδηθαζίεο θαη εμνηθεησκέλν κε ηνπο δπλεηηθνύο θηλδύλνπο ηνπο. 
Φνξάηε θαηάιιειν πξνζηαηεπηηθό ξνπρηζκό, γάληηα θαη πξνζηαηεπηηθά γηα ηα κάηηα/ην πξόζσπν θαη 
ρεηξίδεζηε ηνλ εμνπιηζκό θαηάιιεια, ζύκθσλα κε ηελ Οξζή Δξγαζηεξηαθή Πξαθηηθή. 

 Σν πιηθό αλζξώπηλεο πξνέιεπζεο ην νπνίν ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ πξνεηνηκαζία ηνπ 
αληηδξαζηεξίνπ έρεη εμεηαζηεί θαη δηαπηζησζεί κε αληηδξώλ ζην επηθαλεηαθό αληηγόλν ηεο επαηίηηδαο 
B (HBs Ag), ζηα αληηζώκαηα ελάληηα ζηνλ ηό αλζξώπηλεο αλνζναλεπάξθεηαο (HIV-1 θαη HIV-2) θαη 
ζηα αληηζώκαηα ελάληηα ζηνλ ηό ηεο επαηίηηδαο C (HCV), κε εμαίξεζε ηνλ ζεηηθό βαζκνλνκεηή C1 ν 
νπνίνο είλαη ζεηηθόο γηα αληηζώκαηα ελάληηα ζηνλ HCV. 

 Απηό ην θηη εμέηαζεο πεξηέρεη ζπζηαηηθά αλζξώπηλνπ αίκαηνο. Κακία γλσζηή κέζνδνο εμέηαζεο δελ 
κπνξεί λα εμαζθαιίζεη πιήξσο ηελ απνπζία κνιπζκαηηθώλ παξαγόλησλ. πλεπώο, ε δηαρείξηζε 
όισλ ησλ αλζξώπηλσλ παξαγώγσλ, ησλ αληηδξαζηεξίσλ θαη ησλ αλζξώπηλσλ δεηγκάησλ ζα πξέπεη 
λα γίλεηαη σο δπλάκελσλ λα κεηαδώζνπλ κνιπζκαηηθέο αζζέλεηεο, ζύκθσλα κε ηηο πξνηεηλόκελεο 
Γεληθέο Πξνθπιάμεηο γηα κεηαδηδόκελα δηά ηνπ αίκαηνο παζνγόλα, όπσο νξίδνληαη από ηνλ OSHA, 
ηηο θαηεπζπληήξηεο νδεγίεο από ηνπο ηξέρνληεο θαλόλεο CDC/NHI γηα ηε βηναζθάιεηα ζε 
κηθξνβηνινγηθά θαη βηνταηξηθά εξγαζηήξηα ή/θαη ηνπο ηνπηθνύο, πεξηθεξεηαθνύο θαη εζληθνύο 
θαλνληζκνύο. 
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 Δθρύζεηο βηνινγηθώλ πιηθώλ: Οη εθρύζεηο πιηθώλ αλζξώπηλεο πξνέιεπζεο ζα πξέπεη λα 
αληηκεησπίδνληαη σο δπλεηηθά κνιπζκαηηθέο. 
Οη εθρύζεηο πνπ δελ πεξηέρνπλ νμύ ζα πξέπεη λα απνιπκαίλνληαη άκεζα, καδί κε ηελ πεξηνρή 
έθρπζεο, ηα πιηθά θαη όιεο ηηο επηκνιπζκέλεο επηθάλεηεο ή ηνλ εμνπιηζκό θαη κε θαηάιιειν ρεκηθό 
απνιπκαληηθό ην νπνίν είλαη απνηειεζκαηηθό ζηα δπλεηηθά βηνινγηθά επηθίλδπλα πιηθά ησλ ελ ιόγσ 
δεηγκάησλ (ζπλήζσο ρισξίλε νηθηαθήο ρξήζεο ζε αξαίσζε 1:10, 70-80% αηζαλόιε ή 
ηζνπξνπαλόιε, θάπνην ησδνθόξν όπσο 0,5% Wescodyne™ Plus θ.ιπ.) θαη λα ζθνππίδνληαη θαιά.  
Οη εθρύζεηο πνπ πεξηέρνπλ νμύ ζα πξέπεη λα απνξξνθώληαη θαηάιιεια (λα ζθνππίδνληαη) ή λα 
εμνπδεηεξώλνληαη, ελώ ε πεξηνρή πξέπεη λα θαζαξίδεηαη θαιά κε λεξό θαη λα ζθνππίδεηαη ηειείσο. 
Σα πιηθά πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηελ απνξξόθεζε ηεο έθρπζεο ελδέρεηαη λα πξέπεη λα 
απνξξίπηνληαη σο επηθίλδπλα απόβιεηα.  
Η πεξηνρή ζα πξέπεη λα απνιπκαίλεηαη αθνινύζσο κε θάπνην από ηα ρεκηθά απνιπκαληηθά. 

 Απνξξίπηεηε όια ηα δείγκαηα θαη ηα πιηθά πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε δηεμαγσγή ηεο εμέηαζεο σο 
εάλ πεξηείραλ κνιπζκαηηθό παξάγνληα.  
Σα εξγαζηεξηαθά, ρεκηθά ή βηνινγηθά επηθίλδπλα απόβιεηα πξέπεη λα πθίζηαληαη δηαρείξηζε θαη λα 
απνξξίπηνληαη ζύκθσλα κε όινπο ηνπο ηνπηθνύο, πεξηθεξεηαθνύο θαη εζληθνύο θαλνληζκνύο. 
Σν Γειηίν Γεδνκέλσλ Αζθαιείαο (ΓΓΑ) δηαηίζεηαη ζηε δηεύζπλζε www.bio-rad.com. 

 

5 Γηαδηθαζία 

 Αλαηξέμηε ζηα θαηάιιεια εγρεηξίδηα ζπζηήκαηνο ή/θαη ζην ζύζηεκα Βνήζεηαο γηα πιεξνθνξίεο 
ζρεηηθά κε ηε ζεσξία βαζκνλόκεζεο, ηε δηακόξθσζε ησλ βαζκνλνκεηώλ, ηελ θαηαρώξηζε αηηήζεσλ 
εμέηαζεο βαζκνλνκεηώλ θαη ηελ αλαζθόπεζε ησλ δεδνκέλσλ βαζκνλόκεζεο. 

 Οη βαζκνλνκεηέο Access HCV Ab V3 Calibrators παξέρνληαη σο αξλεηηθόο βαζκνλνκεηήο C0 θαη 
ζεηηθόο βαζκνλνκεηήο C1. Σν Access HCV Ab V3 απαηηεί θακπύιε βαζκνλόκεζεο (θαζνξηζκό ηεο 
ηηκήο απνθνπήο) θάζε 56 εκέξεο, πξνθεηκέλνπ λα έρεη ελεξγή «βαζκνλόκεζε» γηα κία κόλν παξηίδα 
αληηδξαζηεξίσλ ε νπνία επηζεκαίλεηαη ζαθώο από ηνλ ξαβδσηό ηεο θώδηθα. 

 ην ηέινο ησλ 56 εκεξώλ ή αλ θάπνηα άιιε παξηίδα αληηδξαζηεξίσλ θνξησζεί ζην ζύζηεκα, ε 
θακπύιε αθπξώλεηαη απηόκαηα. 

 Γηα θάζε βαζκνλόκεζε απαηηνύληαη ηνπιάρηζηνλ 20 µL ηνπ βαζκνλνκεηή C0 (θαζνξηζκόο εηο 
δηπινύλ) θαη 30 µL ηνπ βαζκνλνκεηή C1 (θαζνξηζκόο εηο ηξηπινύλ) επηπξνζζέησο ηνπ πεξηέθηε ηνπ 
δείγκαηνο θαη ηνπ λεθξνύ όγθνπ ηνπ ζπζηήκαηνο. 

 Μία ζηαγόλα ηζνύηαη κε 40 µL πεξίπνπ. 
 

6 Πεξηνξηζκόο εμέηαζεο 

Αλ ππάξρεη έλδεημε κηθξνβηαθήο επηκόιπλζεο ή ππεξβνιηθή ζνιεξόηεηα ζε έλα αληηδξαζηήξην, 
απνξξίςηε ην θηαιίδην. 
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1 Πξννξηδόκελε ρξήζε 

Σν Access HCV Ab V3 QC πξννξίδεηαη γηα ηελ παξαθνινύζεζε ηεο απόδνζεο ζπζηήκαηνο ηνπ 
πξνζδηνξηζκνύ Access HCV Ab V3. 

 

2 Πεξίιεςε θαη επεμήγεζε ηεο εμέηαζεο 

Σα πιηθά ειέγρνπ πνηόηεηαο πξνζνκνηώλνπλ ηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ δεηγκάησλ ησλ αζζελώλ θαη είλαη 
απαξαίηεηα γηα ηελ παξαθνινύζεζε ηεο απόδνζεο ζπζηήκαηνο ηνπ πξνζδηνξηζκνύ Access HCV Ab V3. 
Δπηπιένλ, απνηεινύλ αλαπόζπαζην κέξνο ηεο νξζήο εξγαζηεξηαθήο πξαθηηθήο

(13,14,16)
. Καηά ηελ 

εθηέιεζε ησλ πξνζδηνξηζκώλ κε ηα αληηδξαζηήξηα Access γηα αληηζώκαηα ελάληηα ζηνλ HCV, 
ζπκπεξηιάβεηε πιηθά ειέγρνπ πνηόηεηαο, γηα λα επηθπξώζεηε ηελ αθεξαηόηεηα ησλ πξνζδηνξηζκώλ. Οη 
ηηκέο ησλ πξνζδηνξηζκώλ ζα πξέπεη λα βξίζθνληαη κέζα ζηα απνδεθηά όξηα, εάλ ην ζύζηεκα εμέηαζεο 
ιεηηνπξγεί ζσζηά. 

 

3 Πιεξνθνξίεο πξντόληνο 

3.1 Πεξηγξαθή 

 Access HCV Ab V3 QC 
 

Αλαγλσξηζηηθά 
ζηνηρεία εηηθέηαο 

Πεξηγξαθή 
Παξνπζίαζε / 
πξνεηνηκαζία 

B33460 

QC1 
Negative QC 

Αξλεηηθόο έιεγρνο πνηόηεηαο: 
Αλζξώπηλνο νξόο κε < 0,1% αδίδην ηνπ λαηξίνπ. Αξλεηηθόο 
(κε αληηδξώλ) γηα αληηζώκαηα αληη-HCV. 

2 x 3,5 mL 
Έηνηκνο πξνο ρξήζε 

QC2 
Positive QC 

Θεηηθόο έιεγρνο πνηόηεηαο, ελάληηα ζηνλ HCV: 
Αλζξώπηλνο νξόο κε < 0,1% αδίδην ηνπ λαηξίνπ. Θεηηθόο 
(αληηδξώλ) γηα αληηζώκαηα αληη-HCV, αλελεξγνπνηεκέλνο. 

2 x 3,5 mL 
Έηνηκνο πξνο ρξήζε 

QC card Κάξηα ειέγρνπ πνηόηεηαο: 1 

3.2 Σπλζήθεο απνζήθεπζεο θαη ρεηξηζκνύ 

 Φύιαμε ζε όξζηα ζέζε θαη ςύμε ζηνπο 2 έσο 10°C. 

 Αλακηγλύεηε ηα πεξηερόκελα αλαθηλώληαο απαιά πξηλ από ηε ρξήζε. Απνθεύγεηε ην ζρεκαηηζκό 
θπζαιίδσλ. 

 Σν πιηθό γηα ηνλ έιεγρν πνηόηεηαο, εθόζνλ θπιάζζεηαη ζε ζεξκνθξαζία κεηαμύ 2 έσο 10°C, 
παξακέλεη ζηαζεξό έσο ηελ εκεξνκελία ιήμεο πνπ αλαγξάθεηαη ζηελ εηηθέηα. 

 Σν θηαιίδην είλαη ζηαζεξό ζηνπο 2 έσο 10°C γηα 120 εκέξεο κεηά ηελ αξρηθή ρξήζε. 

 Σηκέο ειέγρνπ πνηόηεηαο εθηόο εύξνπο απνηεινύλ πηζαλή έλδεημε θζνξάο. 

 Αλαηξέμηε ζηελ θάξηα ηηκώλ QC γηα κέζεο ηηκέο θαη ηηο ηππηθέο απνθιίζεηο (SD). 
 

4 Πξνεηδνπνηήζεηο θαη πξνθπιάμεηο 

 Γηα δηαγλσζηηθή ρξήζε in vitro. Γηα ρξήζε κόλν από επαγγεικαηίεο ζηνλ ρώξν ηεο πγεηνλνκηθήο 
πεξίζαιςεο. 

 Απηό ην πξντόλ πεξηέρεη αλζξώπηλα ή δσηθά ζπζηαηηθά. Υεηξηζηείηε ην κε πξνζνρή. 

 Ο ρεηξηζκόο ηνπ παξόληνο θηη εμέηαζεο ζα πξέπεη λα δηεμάγεηαη κόλν από εηδηθεπκέλν πξνζσπηθό, 
θαηαξηηζκέλν ζηηο εξγαζηεξηαθέο δηαδηθαζίεο θαη εμνηθεησκέλν κε ηνπο δπλεηηθνύο θηλδύλνπο ηνπο. 
Φνξάηε θαηάιιειν πξνζηαηεπηηθό ξνπρηζκό, γάληηα θαη πξνζηαηεπηηθά γηα ηα κάηηα/ην πξόζσπν θαη 
ρεηξίδεζηε ηνλ εμνπιηζκό θαηάιιεια, ζύκθσλα κε ηελ Οξζή Δξγαζηεξηαθή Πξαθηηθή. 

 Σν πιηθό αλζξώπηλεο πξνέιεπζεο ην νπνίν ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ πξνεηνηκαζία ηνπ 
αληηδξαζηεξίνπ έρεη εμεηαζηεί θαη δηαπηζησζεί όηη είλαη κε αληηδξώλ ζην επηθαλεηαθό αληηγόλν ηεο 
επαηίηηδαο B (HBs Ag), ζηα αληηζώκαηα ελάληηα ζηνλ ηό αλζξώπηλεο αλνζναλεπάξθεηαο (HIV-1 θαη 
HIV-2) θαη ζηα αληηζώκαηα ελάληηα ζηνλ ηό ηεο επαηίηηδαο C (HCV), κε εμαίξεζε ηνλ ζεηηθό έιεγρν 
πνηόηεηαο QC2 ν νπνίνο είλαη ζεηηθόο γηα αληηζώκαηα ελάληηα ζηνλ HCV. 

 Απηό ην θηη εμέηαζεο πεξηέρεη ζπζηαηηθά αλζξώπηλνπ αίκαηνο. Κακία γλσζηή κέζνδνο εμέηαζεο δελ 
κπνξεί λα εμαζθαιίζεη πιήξσο ηελ απνπζία κνιπζκαηηθώλ παξαγόλησλ. πλεπώο, ε δηαρείξηζε 
όισλ ησλ αλζξώπηλσλ παξαγώγσλ, ησλ αληηδξαζηεξίσλ θαη ησλ αλζξώπηλσλ δεηγκάησλ ζα πξέπεη 
λα γίλεηαη σο δπλάκελσλ λα κεηαδώζνπλ κνιπζκαηηθέο αζζέλεηεο, ζύκθσλα κε ηηο πξνηεηλόκελεο 
Γεληθέο Πξνθπιάμεηο γηα κεηαδηδόκελα δηά ηνπ αίκαηνο παζνγόλα, όπσο νξίδνληαη από ηνλ OSHA, 
ηηο θαηεπζπληήξηεο νδεγίεο από ηνπο ηξέρνληεο θαλόλεο CDC/NHI γηα ηε βηναζθάιεηα ζε 
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κηθξνβηνινγηθά θαη βηνταηξηθά εξγαζηήξηα ή/θαη ηνπο ηνπηθνύο, πεξηθεξεηαθνύο ή εζληθνύο 
θαλνληζκνύο. 

 Δθρύζεηο βηνινγηθώλ πιηθώλ: Οη εθρύζεηο πιηθώλ αλζξώπηλεο πξνέιεπζεο ζα πξέπεη λα 
αληηκεησπίδνληαη σο δπλεηηθά κνιπζκαηηθέο. 
Οη εθρύζεηο πνπ δελ πεξηέρνπλ νμύ ζα πξέπεη λα απνιπκαίλνληαη άκεζα, καδί κε ηελ πεξηνρή 
έθρπζεο, ηα πιηθά θαη όιεο ηηο επηκνιπζκέλεο επηθάλεηεο ή ηνλ εμνπιηζκό θαη κε θαηάιιειν ρεκηθό 
απνιπκαληηθό ην νπνίν είλαη απνηειεζκαηηθό ζηα δπλεηηθά βηνινγηθά επηθίλδπλα πιηθά ησλ ελ ιόγσ 
δεηγκάησλ (ζπλήζσο ρισξίλε νηθηαθήο ρξήζεο ζε αξαίσζε 1:10, 70-80% αηζαλόιε ή 
ηζνπξνπαλόιε, θάπνην ησδνθόξν όπσο 0,5% Wescodyne™ Plus θ.ιπ.) θαη λα ζθνππίδνληαη θαιά.  
Οη εθρύζεηο πνπ πεξηέρνπλ νμύ ζα πξέπεη λα απνξξνθώληαη θαηάιιεια (λα ζθνππίδνληαη) ή λα 
εμνπδεηεξώλνληαη, ελώ ε πεξηνρή πξέπεη λα θαζαξίδεηαη θαιά κε λεξό θαη λα ζθνππίδεηαη ηειείσο. 
Σα πιηθά πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηελ απνξξόθεζε ηεο έθρπζεο ελδέρεηαη λα πξέπεη λα 
απνξξίπηνληαη σο επηθίλδπλα απόβιεηα.  
Η πεξηνρή ζα πξέπεη λα απνιπκαίλεηαη αθνινύζσο κε θάπνην από ηα ρεκηθά απνιπκαληηθά. 

 Απνξξίπηεηε όια ηα δείγκαηα θαη ηα πιηθά πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε δηεμαγσγή ηεο εμέηαζεο σο 
εάλ πεξηείραλ κνιπζκαηηθό παξάγνληα.  
Σα εξγαζηεξηαθά, ρεκηθά ή βηνινγηθά επηθίλδπλα απόβιεηα πξέπεη λα πθίζηαληαη δηαρείξηζε θαη λα 
απνξξίπηνληαη ζύκθσλα κε όινπο ηνπο ηνπηθνύο, πεξηθεξεηαθνύο θαη εζληθνύο θαλνληζκνύο. 
Σν Γειηίν Γεδνκέλσλ Αζθαιείαο (ΓΓΑ) δηαηίζεηαη ζηε δηεύζπλζε www.bio-rad.com. 

 

5 Γηαδηθαζία 

 Σν Access HCV Ab V3 QC ζα πξέπεη λα αληηκεησπίδεηαη κε ηνλ ίδην ηξόπν κε ηα δείγκαηα ησλ 
αζζελώλ θαη λα εθηειείηαη ζύκθσλα κε ηηο νδεγίεο πνπ ζπλνδεύνπλ ην όξγαλν ή/θαη ηε κέζνδν 
πνπ ρξεζηκνπνηείηαη.  

 Γηα ηε ιεηηνπξγία ηνπ Access HCV Ab V3 QC απαηηνύληαη ηνπιάρηζηνλ 10 µL δείγκαηνο γηα θάζε 
έλα από ηα 2 επίπεδα ειέγρσλ πνηόηεηαο (κεκνλσκέλνο θαζνξηζκόο) επηπιένλ ηνπ πεξηέθηε ηνπ 
δείγκαηνο θαη ηνπ λεθξνύ όγθνπ ηνπ ζπζηήκαηνο.  

 Μία ζηαγόλα ηζνύηαη πεξίπνπ κε 40 µL.  
 Δπεηδή ηα δείγκαηα κπνξνύλ λα ππνβάιινληαη ζε επεμεξγαζία νπνηαδήπνηε ζηηγκή κε κνξθή «ηπραίαο 

πξόζβαζεο» παξά κε ηε κνξθή «παξηίδαο», ηα πιηθά ειέγρνπ πνηόηεηαο ζα πξέπεη λα 
ζπκπεξηιακβάλνληαη ζε θάζε ρξνληθή πεξίνδν 24 σξώλ

(13,14)
. Η πην ζπρλή ρξήζε καξηύξσλ ή ε ρξήζε 

πξόζζεησλ καξηύξσλ αθήλεηαη ζηε δηαθξηηηθή επρέξεηα ηνπ ρξήζηε κε βάζε ηελ νξζή εξγαζηεξηαθή 
πξαθηηθή ή ηηο απαηηήζεηο πηζηνπνίεζεο ηνπ εξγαζηεξίνπ θαη ηνπο ηζρύνληεο λόκνπο. 

 Αλαηξέμηε ζηα θαηάιιεια εγρεηξίδηα ζπζηήκαηνο ή/θαη ζην ζύζηεκα Βνήζεηαο γηα πιεξνθνξίεο 
ζρεηηθά κε ηε ζεσξία ειέγρνπ πνηόηεηαο, ηε δηακόξθσζε ησλ ειέγρσλ, ηελ θαηαρώξηζε αηηήζεσλ 
εμέηαζεο δείγκαηνο ειέγρνπ πνηόηεηαο θαη ηελ αλαζθόπεζε ησλ δεδνκέλσλ ειέγρνπ πνηόηεηαο. 

 

6 Πεξηνξηζκνί εμέηαζεο 

1. Η ρξήζε ηνπ Access HCV Ab V3 QC δελ έρεη θαζηεξσζεί κε πξνζδηνξηζκνύο άιινπο εθηόο ηνπ 
πξνζδηνξηζκνύ Access HCV Ab V3. 

2. Σα απνηειέζκαηα ειέγρνπ πνηόηεηαο πνπ δελ βξίζθνληαη εληόο ησλ απνδεθηώλ νξίσλ κπνξεί λα 
απνηεινύλ έλδεημε κε έγθπξσλ απνηειεζκάησλ εμέηαζεο. Δμεηάζηε όια ηα απνηειέζκαηα 
εμεηάζεσλ πνπ δηελεξγήζεθαλ από ηε ιήςε ηνπ ηειεπηαίνπ ζεκείνπ εμέηαζεο ειέγρνπ πνηόηεηαο 
πνπ ήηαλ απνδεθηό γηα απηόλ ηνλ αλαιύηε. 

3. Αλ ππάξρεη έλδεημε κηθξνβηαθήο επηκόιπλζεο ή ππεξβνιηθή ζνιεξόηεηα ζε έλα αληηδξαζηήξην, 
απνξξίπηεηε ην θηαιίδην. 

 

7 Αλακελόκελεο ηηκέο 

Οη αλακελόκελεο κέζεο ηηκέο (×) θαη ηππηθέο απνθιίζεηο (ζ) γηα ην Access HCV Ab V3 QC παξέρνληαη 
ζηελ θάξηα ηηκώλ QC πνπ πεξηιακβάλεηαη ζην θηη. Κάζε εξγαζηήξην ζα πξέπεη λα θαζνξίδεη ηα θξηηήξηα 
δπλαηόηεηαο απνδνρήο ηνπ, επηιέγνληαο ηνπο θαλόλεο QC πνπ ζα εθαξκόδνληαη ζηα απνηειέζκαηα 
ειέγρνπ. Σα κεκνλσκέλα απνηειέζκαηα ειέγρνπ ζα πξέπεη λα βξίζθνληαη κέζα ζην αξρηθό εύξνο 
απνδνρήο. Χζηόζν, θάζε εξγαζηήξην ζα πξέπεη λα αλαπξνζαξκόδεη ηε κέζε ηηκή θαη ηελ SD, αθνύ 
έρνπλ ζπγθεληξσζεί επαξθή δεδνκέλα

(13,17) 
. 

Γεδνκέλνπ όηη ηα ζπγθεθξηκέλα επίπεδα αληηδξαζηηθόηεηαο ελδέρεηαη λα δηαθέξνπλ αλάινγα κε ηνλ 
θαηαζθεπαζηή ηνπ πξνζδηνξηζκνύ, ηε δηαδηθαζία, ηνλ αξηζκό παξηίδαο θαη ην εξγαζηήξην, θάζε 
εξγαζηήξην ζα πξέπεη λα θαζνξίδεη ην ζπγθεθξηκέλν επίπεδν αληηδξαζηηθόηεηαο θαη λα θαζηεξώλεη ην δηθό 
ηνπ εύξνο απνδεθηώλ ηηκώλ

(13,15,16) 
.Σν απνδεθηό εύξνο ηηκώλ κπνξεί λα ζπκπεξηιάβεη όιεο ηηο ηηκέο 

εληόο ησλ ηηκώλ ± 2 SD από ηε κέζε ηηκή ησλ 20 ζεκείσλ δεδνκέλσλ πνπ πξνέθπςαλ από 20 
θαζνξηζκνύο ζε πεξίνδν 30 εκεξώλ

(17)
. 
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