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1 Przeznaczenie 
Access HCV Ab V3, wykorzystujący cząstkę paramagnetyczną, jest chemiluminescencyjnym 
immunologicznym testem do jakościowego wykrywania przeciwciał na wirusowe zapalenie wątroby typu 
C w ludzkiej surowicy lub osoczu (heparyna litowa, K2-EDTA, K3-EDTA, cytrynian, CPDA-1 lub ACD), 
poprzez testy immunologiczne Access. Access HCV Ab V3 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 nietransfuzyjną (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 V3 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 należy interpretować w powiązaniu z danymi 
klinicznymi i innymi serologicznymi wyznacznikami. 
 

3 Podstawy procedury 
Access HCV Ab V3 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 niezwiązany 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 tym samym 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 V3 

 

Oznaczenia na 
etykiecie Opis 

Liczba / 
Przygotowanie 

B33458 

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 
additive 

Przykładowy dodatek:  
z azydkiem sodu (0,1%) 

R1c 
Conjugate 
additive 

Dodatek 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, aż cząstki znajdą się w roztworze i nie będą przywierać do 

zamknięcia lub boków zagłębienia. Nie odwracać ani nie mieszać przebitych opakowań. 
• Przed pierwszym użyciem, nie przechowywać w zestawie odczynników dłużej niż przez 56 dni. 
• Od czasu pierwszego użycia, stabilny w temperaturze od 2 do 10°C, przez 28 dni.  
• 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. 

• 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. 
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• Wszystkie próbki i materiał użyte 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 / krajowymi / 
międzynarodowymi. 

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

nim ostrożnie. 
 

6 Próbki 
1. Zalecanymi próbkami są: surowica, w tym probówki separatora surowicy lub osocza (heparyna 

litowa, K2-EDTA, K3-EDTA, cyrtynian, CPDA-1 lub ACD), włączając probówki separacji osocza. 
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 pozostawić próbkę surowicy do powstania skrzepu. 
• Zawsze utrzymywać szczelnie zamknięte probówki. 
• Próbki przechowywać w temperaturze pokojowej (od 15 do 23°C) przez okres nie dłuższy niż 4 

dni. 
• Jeśli oznaczanie nie zostanie ukończone w ciągu 4 dni, próbki należy przechowywać w lodowce 

w temperaturze od 2 do 8°C, ale nie dłużej niż 7 dni po pobraniu. 
• Jeśli oznaczanie nie zostanie zakończone w ciągu 7 dni lub do wysyłki próbek – zamrozić w 

temperaturze -20°C lub niższej. 
3. Podczas przygotowywania próbek należy korzystać z następujących wskazówek: 

• Przed odwirowaniem odczekać do pełnego uformowania się skrzepu wszystkich próbek. 
• Przed analizą należy się upewnić, że usunięto wszystkie pozostałości fibryny i materii 

komórkowej. 
4. Każde laboratorium powinno określić możliwość stosowania własnych probówek do pobierania krwi 

oraz produktów do separacji surowicy. Mogą istnieć różnice produktów zależnie od producenta, a 
czasem nawet zależnie od serii.  

5. Nie rozmrażać próbek więcej niż 5 razy. Po rozmrożeniu należy dokładnie wymieszać próbki, poddać je 
ponownemu wirowaniu z prędkością 3000 g przez 10 minut lub z prędkością 2000 g przez 15 minut 
i umieścić w zagłębieniu, aby usunąć zawieszone cząstki fibryny lub cząstki stałe, które prowadzą do 
wyników fałszywie dodatnich. 

6. Można stosować próbki, które były poddawane obróbce cieplnej w temperaturze 56°C przez 30 
minut. 

 
7 Procedura 

7.1 Wymagane materiały 
7.1.1 Materiał dostarczony 

R1 Pakiet odczynników Access HCV Ab V3 



 Access HCV Ab V3 B57294A2 
7/22 

7.1.2 Materiał wymagany, ale niedostarczony 
1. Kalibratory: Access HCV Ab V3 Calibrators 

Dostarczane jako jedna ujemna surowica HCV-Ab i jedna surowica dodatnia względem przeciwciał 
anty-HCV Ab. 
nr kat. B33459 

2. Kontrola jakości: Access HCV Ab V3 QC 
nr kat. B33460 
• 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 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. Nie odwracać ani nie mieszać otwartych (przebitych) opakowań. 

3. Do każdego oznaczenia wykorzystuje się dziesięć (10) µl próbki (dodane do objętości martwej). 
4. Czas potrzebny do uzyskania pierwszego wyniku to około 57 minut. 
5. Domyślna jednostka miary systemu dla wyników testów próbek to współczynnik sygnału/odcięcia 

(S/CO). 

7.3 Kalibracja 
Aktywna krzywa kalibracji jest wymagana dla wszystkich testów. Dla Access HCV Ab V3, dane kalibracji 
do ustalenia wartości odcięcia są ważne przez 56 dni. W efekcie, w przypadku tego testu, co 56 dni 
wymagana jest kalibracja przy użyciu roztworów C0 i C1 z zestawu roztworów kalibracyjnych Access 
HCV Ab V3. 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 V3 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. 
Zbadać wszystkie wyniki testów uzyskane od ostatniego dopuszczalnego testu kontroli jakości istotnego 
dla tego analitu.  
Test Access HCV Ab V3 przeprowadzono w temperaturze pokojowej 18-28°C. W celu uzyskania 
optymalnych wyników kalibracji i badań próbek pacjenta, test należy prowadzić w podobnych warunkach 
temperaturowych. 
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.  
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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”). 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 1,0 jest uznawana za nie reaktywną w teście 

Access HCV Ab V3. 
• Próbki, w których stosunek (S/CO) jest większy niż lub równy 1,0, początkowo uważane są za 

reaktywne z Access HCV Ab V3 i powinny zostać poddane ponownemu testowi przed interpretacją 
końcową. 

 
Druga analiza wyników: 
Wszystkie próbki, które były początkowo reaktywne powinny zostać poddane procedurze testowej, z 
wykorzystaniem Access HCV Ab V3: 
• Jeżeli wyniki powtórzeń wynoszą < 1,0 S/CO, próbka musi zostać uznana jako nie reaktywna 

(ujemna) w teście Access HCV Ab V3. 
• 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 V3. 
Jednakże, zgodnie z obowiązującymi przepisami lokalnymi, konieczne jest przeprowadzenie testów 
uzupełniających, analizujących każdą „reaktywną” próbkę, w celu jasnego określenia wyniku dodatniego. 

 
Tabela 1: Interpretacja wyników testu Access HCV Ab V3 
 

Wynik 
Współczynnik: sygnał/ wartość cut-off Interpretacja Testy 

uzupełniające 

Pierwsza 
analiza 

wyników 

S/CO < 1,0 nie 
reaktywna Nie wykryto HCV Ab N.d. 

S/CO ≥ 1,0 reaktywna „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. Zastosowanie testu Access HCV Ab V3 jest ściśle ograniczone do wykrywania przeciwciał przeciw 
HCV w surowicy ludzkiej, w tym probówek separatora surowicy lub osocza (heparyny litowej, K2-
EDTA, K3-EDTA, cytrynianu, CPDA-1 lub ACD) wraz z probówkami do separacji osocza. 
Charakterystyka działania przy zastosowaniu innych typów próbek nie została zbadana. 

2. Wyniki testu Access HCV Ab V3 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 w 
próbce badanej. 

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 V3, należy 
potwierdzić stosując odpowiednią metodę. 
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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. Nieprawidłowa gamma immunoglobulinemia (≥ 24 g/l lub dwukrotna 
normalność) może powodować fałszywie dodatnie reakcje. 

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 
Do określenia powtarzalności i precyzji zastosowano panel 6 próbek: niski ujemny, wysoki ujemny, niski 
dodatni, średnio dodatni, ujemny QC i dodatni QC. 

 
9.1.1 Powtarzalność 

Panel dokładności (N = 6) badano w powtórzeniach 30, w tym samym dniu, w jednej partii Access HCV 
Ab V3. Średni wskaźnik wartości, odchylenie standardowe (SD) oraz współczynnik procentowy 
zmienności (% CV) zostały obliczone i przedstawione w Tabeli 2. Wszystkie wskaźniki CV były niższe niż 
10%. 
Tabela 2: Wyniki powtarzalności testu Access HCV Ab V3 
 

Obecny w panelu N Średni 
współczynnik SD CV% 

Niski ujemny 30 0,08 0,0079 9,3 
Wysoki ujemny 30 0,86 0,0378 4,4 
Niski dodatni 30 1,86 0,0816 4,4 

Średni dodatni 30 4,63 0,1786 3,9 
 

9.1.2 Dokładność pośrednia 
 
Dokładność przebiegów i dzienna 
Panel dokładności (N = 6) został przetestowany na jednej partii Access HCV Ab V3 w powtórzeniach 2 z 
2 przebiegami dziennie (rano i po południu) przez 20 dni. 
Średni wskaźnik wartości, w trakcie przebiegu, między przebiegami, między dniami i odchylenie standardowe 
(SD) dokładności całkowitej oraz procentowy współczynnik zmienności (% CV) zostały obliczone i 
przedstawione w Tabeli 3. Wszystkie wskaźniki CV były niższe niż 10%. 
 
Tabela 3: Wyniki dokładności całkowitej testu Access HCV Ab V3 
 

Obecny w 
panelu N Średni 

współczynnik 

W trakcie 
przebiegu 

Między 
przebiegami Między dniami Dokładność 

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

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

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

Średni 
dodatni 80 4,88 0,176 3,6 0,179 3,7 0,082 1,7 0,265 5,4 
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Dokładność między partiami i między przyrządami  
Panel dokładności (N = 6) został przetestowany na trzech partiach Access HCV Ab V3 w trzech różnych 
przyrządach, w powtórzeniach 3 z 1 przebiegiem dziennie przez 5 dni. 
Zostały obliczone standardowe odchylenia (SD) między partiami i między przyrządami oraz procentowy 
współczynniki zmienności (CV). CV między partiami i między przyrządami były niższe niż 10% dla 
dodatniego HCV i wysokich ujemnych obecnych w panelu.  
Test Access HCV Ab V3 wykazuje dokładność całkowitą ≤ 10% z reaktywnymi i wysokich ujemnymi 
obecnymi w panelu. 
 

9.1.3 Dokładność między ośrodkami 
 
Panel dokładności (N = 6) został przetestowany w trzech ośrodkach, w powtórzeniach 3 z jednym 
przebiegiem dziennie przez 5 dni. 
Zostały obliczone wskaźniki między dniami i dokładności całkowitej jako standardowe odchylenia (SD) 
oraz procentowy współczynniki zmienności (% CV). CV były niższe niż 10% dla dodatniego HCV i 
wysokich ujemnych obecnych w panelu. 

9.2 Skuteczność diagnostyczna 
9.2.1 Swoistość diagnostyczna 

 
Specyficzność u niesekcjonowanych krwiodawcach 
W sumie pobrano 5147 próbek (2549 surowicy (SSTII), 1281 osocza antykoagulantu K2-EDTA i 1317 
osocza z heparyną litową) od nieselekcjonowanych dawców krwi, w tym znanych i oddających krew po 
raz pierwszy. Próbki zbadano testem Access HCV Ab V3 w bankach krwi. w dwóch geograficznie 
odrębnych lokalizacjach. Początkowo 5140 próbki dały wynik ujemny i 7 próbek reaktywnych dało wynik 
powtarzalnie reaktywny (wskaźnik ≥ 1.0). W związku z tym specyficzność testu Access HCV Ab V3 
wyniosła 99,86% (5140/5147) w początkowym teście i po przeprowadzeniu procedury ponownego 
testowania z przedziałem ufności na poziomie 95% [99,72-99,95]. 

 
Tabela 4: Specyficzność HCV Ab V3 u krwiodawców 
 

Specyficzność u na 
krwiodawców 

Łączna liczba 
próbek Niereaktywne Reaktywne Specyficzność 

(%) IR i RR 
Surowica  

(SSTII) 2549 2545 4 99,84 

Plazma  
(K2-EDTA) 1281 1278 3 99,77 

Plazma 
(heparyna litowa) 1317 1317 0 100,0 

OGÓŁEM 5147 5140 7 99,86 
95 CI (99,72-99,95) 

 
Specyficzność u pacjentów hospitalizowanych 
Ogółem testowi poddano 510 próbek surowicy od pacjentów hospitalizowanych z zastosowaniem Access 
HCV Ab V3 i testowi przesiewowemu przeciwko HCV, z oznaczeniem CE, w trakcie prospektywnego 
badania prowadzonego w klinice.  
W przypadku testu Access HCV Ab V3, 508 próbek dało wynik ujemny w początkowym badaniu i dwie 
próbki reaktywne dały wynik powtarzalnie reaktywny (wskaźnik ≥ 1,0).  
Specyficzność testu Access HCV Ab V3 wyniosła 99,61% (508/510) w początkowym teście i po 
przeprowadzeniu procedury ponownego testowania z przedziałem ufności na poziomie 95% [98,59-
99,95]. 

 

9.2.2 Czułość diagnostyczna 
Czułość z dodatnimi próbkami od pacjentów zakażonych HCV 
W sumie poddano badaniu 503 próbki od pacjentów w 2 ośrodkach, z potwierdzonym zakażeniem HCV i 
dodatnich serologicznie (Tabela 5). 
30 prospektywnych świeżych próbek surowicy, 448 retrospektywnych probek genotypów ze zbioru 
szpitala, w tym 25 różnych genotypów HCV (Tabela 6) i 25 świeżych (<24-godzinnych) próbek od 
pacjentów monitorowanych pod kątem zakażenia HCV badano z zastosowaniem Access HCV Ab V3. 
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Czułość Access HCV Ab V3 względem tych próbek dodatnich HCV wynosiła 100% (503/503) z 95% CI 
[99,3 - 100]. 
 
Czułość w świeżo pobranych (<24-godzinnych) dodatnich próbek od pacjentów zakażonych HCV 
(Tabela 5). 
25 świeżo pobranych próbek dodatnich (<24-godzinnych) HCV od pacjentów monitorowanych 
przebadano testem Access HCV Ab V3. Czułość wyniosła 100% (25/25). 
 

Tabela 5: Czułość Access HCV Ab V3 u pacjentów zakażonych HCV 
 

Typ próbki Łączna liczba 
próbek Niereaktywne Reaktywne Czułość (%) 

Świeża surowica 30 0 30 100 
Plazma genotypowa 448 0 448 100 

Plazma świeża plazmy 
dla ładunku wirusowego 25 0 25 100 

OGÓŁEM 503 0 503 100 
95 CI (99,3-100,0) 

 
Tabela 6: Czułość Access HCV Ab V3 na genotypowanych próbkach dodatnich HCV 
 

Genotypy 
1 2 3 4 5 6 

OGÓŁEM 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 
N 261 41 92 42 7 5 448 

 
Czułość na panelach serokonwersji HCV 
Czułość Access HCV V3 określono w porównaniu do testu EIA HCV ze znakiem CE, z wykorzystaniem 
359 próbek z 46 dostępnych na rynku paneli serokonwersji. 
Wykrycie pierwszego pozytywnego punktu krwawienia było wcześniejsze średnio o 26% punktów 
czasowych na panel (12/46) z zastosowaniem testu Access HCV Ab V3 w porównaniu do testu 
przesiewowego HCV ze znakiem CE. 
Access HCV Ab V3 jest zgodny z najnowocześniejszymi osiągnięciami w zakresie czułości szacowanej 
na podstawie 46 paneli serokonwersji HCV, co odpowiada w sumie 359 próbkom serokonwersji. 
 

9.3 Swoistość analityczna 
9.3.1. Badanie reaktywności krzyżowej 

Testem Access HCV Ab V3 zbadano 208 potencjalnie krzyżowo reagujących próbek, reprezentujących 
28 różnych chorób/stanów, dało wynik dodatni dla następujących markerów. 
HTLV I/II (6), HIV (22), wirusowe zapalenie wątroby typu B (antygen 5HBs i 5 przeciwko HBs), wirusowe 
zapalenia wątroby typu A (5 HAV), kiła (5), wirus cytomegalii (5 CMV), wirus Epsteina-Barra IgG i IgM (10 
EBV), Herpes Simplex IgG i IgM (10 HSV), toksoplazmoza IgG i IgM (10), różyczka IgG i IgM (10), odra 
IgG i IgM (10), świnka IgG i IgM (10), wirus ospy wietrznej i półpaśca (5 VZV), szczepionka przeciw 
grypie (5), malaria (5), hemodializa (5), przeszczepione (5), niewydolność nerek (5), czynnik 
reumatoidalny (5), HAMA (5), autoimmunologiczny (5 ANA i 5 Lupus SLE); szpiczak IgG i IgM (10), 
candida albicans (5), anty-E. coli Ab (4), Ciąża (5 HCG), kobiety wieloródki (5), pacjenci z marskością 
wątroby (16). 
W stosunku do wszystkich 208 trudnych próbek, wszystkie zbadane próbki były ujemne, dając całkowitą 
specyficzność równą 100% (208/208), z przedziałem ufności 95% [98,2 - 100,0]. 
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9.3.2. Badanie interferencji 
Test Access HCV Ab V3 dał dokładne wyniki, gdy próbki były testowane przy nieprawidłowych stężeniach 
pięciu endogennych składników krwi (0,2 g/l niekoniugowanych i do 0,3 g/l bilirubiny koniugowanej, 
próbki lipemiczne do 33 g/l triglicerydów, do 120 g/l całkowitego białka, próbek hemolizowane do 2 g/l 
hemoglobiny) lub przy terapeutycznych stężeniach dziewięciu zewnętrznych elementów leku (kortyzol, 
acetylosalicyl, ibuprofen, paracetamol, streptomycyna, acebutolol, ofloksacyna, azatiopryna, 
spironolakton).  
Jednak próbki dodatnie i ujemne HCV zawierające stężenie ludzką immunoglobulinę w stężeniu wyższym 
lub równum 24 g/l (≈ dwukrotnie 13 g/l normalnego stężenia), dały znacząco dodatni wpływ na wskaźnik 
HCV. Prowadzi to do ryzyka otrzymania wyników fałszywie dodatnich w próbkach ujemnymi, ale nie 
stwarza zagrożenia dla wykrycia zakażenia HCV przy zastosowaniu testu Access HCV Ab V3.  
 

9.3.3 Efekt „haka” 
 
Efekt haka zbadano testując dwie próbki o wysokim mianie. Ujemne ludzkie osocze zastosowano jako 
rozcieńczalnik (1:100 do 1:3200) dla wszystkich testów. Wszystkie wyniki wykazały tendencję spadkową 
wartości wskaźnika przy zwiększonym rozcieńczeniu oraz że ingerencja wysokich dawek efektu haka nie 
występowała przy zastosowaniu testu Acces HCV Ab V3.  
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ACCESS®
 

Immunoassay System 
HCV Ab V3 Calibrators  33459 
 
Do kalibracji testów immunologicznych Access, gdy są stosowane do jakościowego wykrywania 
przeciwciał anty HCV w ludzkiej surowicy i osoczu. 
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1 Przeznaczenie 
Zestaw kalibratorów Access HCV Ab V3 służy do kalibracji testów immunologicznych Access, gdy są 
stosowane do jakościowego wykrywania przeciwciał HCV w ludzkiej surowicy i osoczu. 

 
2 Podsumowanie i objaśnienie testu 

Kalibratory z zestawu Access HCV Ab V3 Calibrators służą do kalibracji (wyznaczenia wartości cut-off) w 
teście Access HCV Ab V3. 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 V3 Calibrators 

 

Oznaczenia na 
etykiecie Opis 

Liczba / 
Przygotowanie 

B33459 

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. 
• Stabilny do daty terminu ważności podanej na etykiecie, jeśli jest przechowywany w temperaturze od 

2 do 10°C. 
• Fiolka jest stabilna w temperaturze od 2 do 10°C, przez 120 dni po pierwszym użyciu. 
• 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. 

• Kalibratory Access HCV Ab V3 zawierają kalibrator ujemny C0 i dodatni C1. Test Access HCV Ab V3 
wymaga wyznaczania krzywej kalibracyjnej (wyznaczenia wartości odcięcia) co 56 dni w celu 
uzyskania aktywnej „kalibracji” tylko dla jednej partii odczynników identyfikowanej za pomocą kodu 
kreskowego. 

• Pod koniec okresu 56 dni lub po załadowaniu do systemu innej partii odczynników krzywa jest 
automatycznie unieważniana. 

• Do każdej kalibracji wymagane jest co najmniej 20 µl roztworu kalibracyjnego C0 (wyznaczenie 
w dwóch powtórzeniach) oraz 30 µl roztworu kalibracyjnego C1 (wyznaczenie w trzech 
powtórzeniach) dodanych 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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ACCESS® 
Immunoassay System 
HCV Ab V3 QC  B33460 
 
Do monitorowania wydajności testu immunologicznego Access HCV Ab V3. 
 

  
 

  B57294A2 - [PL] - 2019/04 
  



B57294A2 Access HCV Ab V3 
18/22 

1 Przeznaczenie 
Access HCV Ab V3 QC jest to zestaw kontroli jakości pracy aparatu w trakcie wykonywanego oznaczenia 
do testu Access HCV Ab V3. 

 
2 Podsumowanie i objaśnienie testu 

Materiały kontroli jakości imitują cechy charakterystyczne próbek pacjentów i są niezbędne do 
monitorowania wydajności systemu testu Access HCV Ab V3. Ponadto, są one integralną częścią 
dobrych praktyk laboratoryjnych(13,14,16). 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 V3 QC 
 

Oznaczenia na 
etykiecie Opis 

Liczba / 
Przygotowanie 

B33460 

QC1 
Negative QC 

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

2 x 3,5 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 

2 x 3,5 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 120 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 
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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/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 V3 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 V3 QC, wymagane jest co najmniej 10 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.  
• Ponieważ próbki mogą być badane w dowolnym czasie w formacie "przypadkowym", a nie 

"seryjnym", materiały kontroli jakości powinny być analizowane raz na dobę(13,14). Częstsze 
stosowanie kontroli lub zastosowanie dodatkowych materiałów kontrolnych zależy od użytkownika w 
oparciu o zasady dobrej praktyki laboratoryjnej lub wymagania akredytacyjne dla laboratorium i 
obowiązujące prawa. 

• 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 V3 QC nie zostało zbadane z testami innymi niż test Access 
HCV Ab V3. 

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 SD (σ) dla roztworów Access HCV Ab V3 QC są podane na karcie 
wartości QC zawartej w zestawie.  
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). 
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(13,15,16). Zakres wartości akceptowanych może 
zawierać wszystkie wartości w zakresie ± 2 SD średniej uzyskanej dla 20 zliczeń z 20 oznaczeń na 
przestrzeni 30 dni(17). 
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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 2019/04 
 Fax: +33 (0) 1 47 41 91 33 B57294A2 
 www.bio-rad.com WERSJA A 

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