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1 Plánované použitie 
Access HCV Ab V3 je paramagnetická častica využívajúca chemiluminiscenčnú imunoanalýzu na 
kvantitatívnu detekciu protilátok proti vírusu hepatitídy C v ľudskom sére alebo plazme (lítium 
heparín, K2-EDTA, K3-EDTA, citrát, CPDA-1 alebo ACD), pomocou systému na testovanie 
imunity Access. Test Access HCV Ab V3 je určený ako pomôcka pri diagnostikovaní infekcie HCV 
a ako skríningový test pre darcov krvi a plazmy. Test nie je určený na testovanie alebo skríning 
združených vzoriek. 
 

2 Zhrnutie a vysvetlenie testu 
Vírus hepatitídy C (HCV) sa považuje za hlavnú príčinu non-A-non-B hepatitídy (NANBH) 
vzniknutej po transfúzii krvi ako aj prenesenej netransfúznymi parenterálnymi cestami (pacienti 
podstupujúci hemodialýzu, pacienti s transplantovanými orgánmi)(1,2,3,4,5,6,7). U päťdesiatich až 
šesťdesiatich percentách pacientov infikovaných hepatitídou C sa pravdepodobne vyvinie 
chronická hepatitída a existuje riziko vzniku cirhózy alebo hepatocelulárneho karcinómu(8,9). 
Vďaka zavedeniu povinného skríningu pri každom darovaní krvi (protilátky anti-HCV) sa výrazným 
spôsobom znížilo riziko prenosu infikovanej krvi(10,11). 
Test Access HCV Ab V3 je určený na detekciu protilátok anti-HCV v ľudskom sére alebo plazme, a 
preto prispieva k prevencii parenterálnej kontaminácie. Je možné ho použiť aj pri diagnostikovaní 
infekcie HCV. V oboch prípadoch je potrebné získané výsledky interpretovať v súvislosti s 
klinickými údajmi a inými sérologickými markermi. 
 

3 Princípy postupu 
Access HCV Ab V3 je nepriamy imunoenzymatický test. Vzorka (sérum, plazma alebo kontrolná 
vzorka) sa pridá do reakčnej nádoby s paramagnetickými časticami, na povrchu ktorých sa 
nachádza peptid napodobňujúci imunodominantný epitop kapsidovej oblasti a rekombinantné 
proteíny (NS3 a NS4). Počas inkubácie pevná fáza zachytáva IgG aj IgM, ktoré sú obsiahnuté vo 
vzorke. Po inkubácii sa pevná fáza zozbiera pomocou magnetického poľa a neviazané materiály 
sa odstránia niekoľkonásobným premytím. V druhom kroku sa do reakčnej nádoby pridá konjugát 
(kozacia protilátka proti ľudskému IgG, označená alkalickou fosfatázou). Po inkubácii sa ďalšou 
sériou premytí odstráni prebytočný konjugát. Pridá sa Lumi-Phos 530, chemiluminiscenčný 
substrát a svetlo vytvorené enzymatickou reakciou sa zmeria luminometrom. Intenzita 
vyžarovaného svetla je proporcionálna vzhľadom k množstvu prítomného enzýmového konjugátu 
a teda k titru protilátok anti-HCV prítomným v testovacej vzorke. Porovnaním hodnoty medzného 
obsahu stanovenej pri kalibrácii testu so signálom prítomným vo vzorke sa stanoví prítomnosť 
alebo neprítomnosť protilátok anti-HCV. 
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4 Informácie o produkte 

4.1 Popis 
 Reagenčné súpravy Access HCV Ab V3 

 

Identifikácia na 
označení Popis 

Prezentácia 
/príprava 
B33458 

R1a 
Paramagnetic 
particles 

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

2 × 50 
testov 

Pripravené 
na použitie 

R1b 
Sample 
additive 

Vzorka prísady: 
s azidom sodným (0,1 %) 

R1c 
Conjugate 
additive 

Konjugatívna prísada: 
s povrchovo aktívnou látkou, 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 zvislej polohe v chlade pri teplote 2 až 10 °C. 
• Pred použitím v prístroji uchovávajte minimálne dve hodiny v chlade pri teplote 2 až 10 °C. 
• Pri skladovaní od 2 do 10 °C je produkt stabilný do termínu exspirácie uvedeného na štítku 

(ak je obal s reagenciou zatvorený). 
• Miešajte nové, neprepichnuté balenia, kým sa nebudú častice nachádzať v roztoku a kým 

sa neprestanú zachytávať na uzávere alebo bočných stranách sondy. Neprevracajte ani 
nemiešajte balenia, ktoré boli prepichnuté. 

• Pred prvým použitím balenie činidla neskladujte v pracovných priestoroch dlhšie ako 56 
dní. 

• Po počiatočnom použití uchovávajte v pracovných priestoroch pri teplote od 2 do 10 °C po 
dobu 28 dní. 

• Príznakmi možného zhoršenia kvality je poškodená elastomérová vrstva na balení alebo 
kontrolné hodnoty mimo povoleného rozsahu. 

• Ak je balenie činidla poškodené (napr. pokazený elastomér), zlikvidujte balenie. 
 

5 Varovania a preventívne opatrenia 
• Pre diagnostické použitie In Vitro. Len na profesionálne použitie v zdravotníctve. 

5.1 Zdravotné a bezpečnostné opatrenia 
• S touto testovacou súpravou smie pracovať len kvalifikovaný personál vyškolený ohľadom 

laboratórnych postupov a oboznámený s potenciálnymi rizikami. Noste vhodný ochranný 
odev, rukavice, ochranu očí/tváre a so súpravou manipulujte vhodným spôsobom v súlade s 
uznávanými laboratórnymi postupmi. 

• Rozliatie biologických materiálov: rozliaty materiál z ľudského zdroja by sa mal považovať 
za potenciálne infekčný. Rozliaty materiál, ktorý neobsahuje kyselinu, je nutné ihneď 
dekontaminovať, vrátane zasiahnutej oblasti, materiálov a všetkých kontaminovaných 
povrchov alebo zariadení  vhodným chemickým dezinfekčným prostriedkom, ktorý je účinný 
voči potenciálnym rizikám v súvislosti s biologickými látkami vzhľadom na príslušné vzorky 
(bežný pomer riedenia 1:10 s bielidlom z domácnosti, 70-80 % etanolu alebo izopropanolu, 
jodoforom, ako napr. 0,5 % Wescodyne™ Plus, atď.) a do sucha zotrieť. 
Rozliaty materiál, ktorý obsahuje kyselinu, je nutné vhodne absorbovať (utrieť) alebo 
neutralizovať, zasiahnutú oblasť je nutné opláchnuť vodou a utrieť dosucha; v prípade 
materiálov použitých na absorpciu rozliateho materiálu môže byť potrebná ich likvidácia ako 
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biologicky nebezpečného odpadu. Následne je nutné celú oblasť dekontaminovať niektorým 
z chemických dezinfekčných prostriedkov. 

• Všetky vzorky a materiály použité na vykonávanie testu musia byť zlikvidované, pretože 
môžu obsahovať infekčné látky. S nebezpečným laboratórnym, chemickým alebo 
biologickým odpadom je nutné manipulovať a zlikvidovať ho v súlade so všetkými miestnymi 
a regionálnymi predpismi a predpismi platnými v príslušnej krajine. 

• Odporúčania týkajúce sa nebezpečenstva a preventívnych opatrení vzťahujúcich sa na 
niektoré chemické zložky, ktoré sú súčasťou tejto testovacej súpravy, sú uvedené na 
piktograme (piktogramoch) na nálepkách a v informáciách v časti 5.2.  
Karta bezpečnostných údajov (KBÚ) 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 humánne alebo zvieracie zložky. Manipulujte s ním opatrne. 

 
6 Vzorky 

1. Sérum, vrátane skúmaviek na separáciu séra alebo plazmy (lítium heparín, K2-EDTA, K3-
EDTA, citrát, CPDA-1 alebo ACD), vrátane skúmaviek na separáciu plazmy, sú odporúčanými 
vzorkami. 

2. Dodržiavajte nasledujúce odporúčania týkajúce sa manipulácie, spracovania a skladovania 
vzoriek krvi(12): 
• Zozbierajte všetky vzorky krvi, pričom dodržiavajte bežné bezpečnostné opatrenia 

týkajúce sa napichnutia žily. 
• Skôr než vzorky vložíte do centrifúgy, nechajte ich dostatočne koagulovať. 
• Skúmavky vždy uchovávajte dôkladne uzatvorené. 
• Vzorky skladujte pri izbovej teplote (15 až 23 °C), nie však dlhšie ako 4 dni. 
• Ak nie je test dokončený v priebehu 4 dní, schlaďte vzorky na 2-8 °C, avšak nie na dlhšiu 

dobu ako 7 dní po odbere. 
• Ak nie je test dokončený do 7 dní, alebo v prípade prepravy vzoriek, zmrazte ich na -20 °C 

alebo menej. 
3. Pri príprave vzoriek použite nasledovné pokyny: 

• Uistite sa, že boli pred vykonaním analýzy odstránené všetky zvyšky fibrínu a bunkovej 
hmoty. 

• Pri odstreďovaní dodržujte odporúčania výrobcu pre odber krvi do skúmaviek. 
4. 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. 

5. Vzorky nerozmrazujte viac ako 5-krát. Po rozmrazení je nutné vzorku dôkladne premiešavať, 
znova odstrediť, a to buď 10 minút pri 3000 g alebo 15 minút pri 2000 g a preniesť do banky, 
aby sa odstránili všetky rozptýlené častice fibrínu alebo agregátov, ktoré by mohli spôsobiť 
falošne pozitívne výsledky. 

6. Smú sa použiť vzorky tepelne spracované pri teplote 56 °C po dobu 30 minút.  
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7 Postup 

7.1 Požadovaný materiál 
7.1.1 Poskytnuté materiály 

Reagenčné súpravy R1 Access HCV Ab V3 
 

7.1.2 Potrebný materiál, ktorý nie je súčasťou dodávky 
1. Kalibrátory Access HCV Ab V3 Calibrators  

Dodáva sa ako jedno HCV-Ab negatívne sérum a jedno anti-HCV Ab pozitívne sérum. 
Katalógové číslo B33459 

2. Materiály na kontrolu kvality:  
• Access HCV Ab V3 QC 

Katalógové číslo B33460 
• 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 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. Pred vložením do prístroja zmiešajte obsah nových (neprepichnutých) balení činidla. 
Neprevracajte, ani nepremiešavajte otvorené (prepichnuté) balenia. 

3. Na každé určenie sa používa desať (10) µL vzorky (okrem mŕtveho objemu). 
4. Čas do získania prvého výsledku je približne 57 minút. 
5. Predvolená jednotka merania výsledkov vzoriek systému je pomer signálov/prerušení 

(S/CO). 

7.3 Kalibrácia 
Pre všetky testy sa vyžaduje aktívna kalibračná krivka. V prípade testu Access HCV Ab V3 platia 
kalibračné údaje na určenie medzného obsahu po dobu 56 dní. V dôsledku toho je pre tento test 
potrebné vykonať kalibráciu každých 56 dní pomocou C0 a C1 zo súpravy Access HCV Ab V3 
Calibrators. 
Informácie o teórii kalibrácie, konfigurovaní kalibrátorov, zadávaní požiadaviek na kalibračné testy 
a vyhodnocovaní kalibračných údajov sú uvedené v príslušných príručkách a/alebo v nápovede. 

7.4 Kontrola kvality 
Kontrolné vzorky simulujú charakteristiku vzoriek pacienta a sú nevyhnutné pre monitorovanie 
systémového výkonu imunochemických testov. Odporúča sa vykonať kontrolu kvality minimálne 
každých 24 hodín(13) a pri spúšťaní systému, pred spracovaním vzoriek pacientov. Zaraďte aj test 
Access HCV Ab V3 QC alebo iné komerčne dostupné materiály na kontrolu kvality, ktoré budú 
obsahovať minimálne dve úrovne analyzovanej látky. Častejšie využívanie týchto kontrol alebo 
využitie dodatočných kontrol sa ponecháva na uvážení používateľa podľa laboratórnej praxe alebo 
požiadaviek pre akreditáciu laboratória a platných zákonov. Pri rozpustení a skladovaní sa riaďte 
pokynmi výrobcu. Pre zabezpečenie riadneho výkonu si každé laboratórium musí určiť stredné 
hodnoty a rozsah akceptovateľných hodnôt. Výsledky kontroly kvality, ktoré nie sú v rozsahu 
akceptovateľných hodnôt, môžu byť príznakom neplatných výsledkov testu. Pre túto analyzovanú 
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látku preskúmajte všetky výsledky testov, ktoré sa vygenerovali od poslednej kontroly kvality testu 
s akceptovateľnými hodnotami. 
Access HCV Ab V3 bol hodnotený pri izbovej teplote v rozsahu 18 až 28 °C. Pre dosiahnutie 
optimálnych výsledkov je nutné vykonať kalibráciu testu a testovanie vzoriek pacientov pri 
podobných teplotných podmienkach. 
Viac informácií o hodnotení výsledkov kontrolného séra nájdete v príslušných systémových 
príručkách a/alebo v nápovede. 
Všetky vyrobené činidlá, ktoré boli uvedené na trh, spadajú do systému komplexného hodnotenia 
kvality počnúc prijatím surového materiálu až po konečné uvedenie produktu na trh. 
Každá šarža je podrobená kontrole kvality a je uvoľnená pre trh iba vtedy, ak spĺňa vopred 
definované akceptačné kritériá. 

7.5 Výpočet/interpretácia výsledkov 
Výsledky testov pacienta automaticky vypočíta softvér systému na základe hodnoty medzného 
obsahu stanovenej pri aktívnej kalibrácii. Výsledky (signál/medzný obsah = S/CO) sa interpretujú 
ako „reaktívne“ alebo „nereaktívne“, ako funkcia ich vzťahu voči „medznému obsahu“ (signál je 
väčší alebo rovnaký alebo menší ako hodnota medzného obsahu). Výsledky testu pacienta je 
možné vyhodnotiť pomocou zobrazenia výsledkov vzoriek. Viac informácií - všetky pokyny 
ohľadom kontroly výsledkov -  nájdete v príslušných systémových príručkách a/alebo v nápovede. 
 
Analýza prvého výsledku: 

• Akákoľvek vzorka s pomerom (S/CO) nižším ako 1,0 sa považuje za nereaktívnu v zmysle 
testu Access HCV Ab V3. 

• Vzorky s pomerom (S/CO) väčším alebo rovnajúcim sa 1,0, sa najskôr považujú za 
reaktívne v zmysle testu Access HCV Ab V3, a pred konečnou interpretáciou je nutné 
opätovne testovať ich duplikát. 

 
Analýza druhého výsledku: 
Duplikát všetkých vzoriek, ktoré boli pôvodne reaktívne, sa musí opätovne testovať pomocou 
Access HCV Ab V3: 

• Ak sú výsledky duplikátov < 1,0 S/CO, tak je nutné považovať vzorky za nereaktívne 
(negatívne) v rámci testu HCV Ab V3. 

• Ak je jeden z 2 výsledkov ≥ 1,0 S/CO, tak je počiatočný výsledok opakovateľný a vzorka sa 
interpretuje ako „reaktívna“ v rámci testu Access HCV Ab V3. 

V súlade s miestnymi predpismi je však potrebné analyzovať všetky „reaktívne“ vzorky pomocou 
doplnkových testov, aby sa jasne stanovil pozitívny výsledok. 
 
Tabuľka 1: Interpretácia výsledkov analýzy Access HCV Ab V3 
 

Výsledok 
Pomer: signál/prerušenie Interpretácia Ďalšie testy 

Analýza 
prvého 

výsledku 

S/CO < 1,0 Nereaktívny HCV Ab nebol zistený Nie je k 
dispozícii 

S/CO ≥ 1,0 Reaktívny „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 HCV Ab bol zistený 
„Opakovane reaktívny“ 

Potvrdzujúci 
test 
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8 Obmedzenia testu 
1. Test Access HCV Ab V3 sa prísne obmedzuje na detekciu protilátok anti-HCV v ľudskom 

sére vrátane skúmaviek na separáciu séra alebo plazmy (lítium heparín, K2-EDTA, K3-
EDTA, citrát, CPDA-1 alebo ACD) vrátane skúmaviek na separáciu plazmy. Neboli 
stanovené výkonnostné charakteristiky pomocou iných typov vzoriek. 

2. Výsledky testu Access HCV Ab V3 je treba interpretovať vo svetle celkového klinického 
obrazu pacienta, vrátane: anamnézy, údajov z ďalších testov a iných vhodných informácií. 

3. Hodnota nameraného výsledku, ktorá sa nachádza nad hodnotou medzného obsahu, 
neurčuje celkové množstvo prítomnej protilátky. 

4. V dôsledku rôznorodosti imunologických reakcií pacientov infikovaných vírusom hepatitídy 
C (najmä počas sérokonverzií) je možné pozorovať určité rozdiely v detekcii medzi 
jednotlivými testami, v závislosti od použitých antigénnych proteínov. Negatívny výsledok pri 
skríningovom teste nevylučuje možnosť expozície alebo infekcie vírusom hepatitídy C. 

5. Pred prehlásením infekcie je nutné vhodnou metódou potvrdiť reaktívny výsledok získaný 
pomocou testu Access HCV Ab V3. 

6. Všetky techniky ELISA môžu produkovať falošné pozitívne reakcie. Odporúča sa vhodnou 
metódou skontrolovať špecifickosť reakcie v prípade každej opakovateľne pozitívnej vzorky, 
aby sa preukázala prítomnosť protilátok anti-HCV. Berte do úvahy, že abnormálna  gama 
imunoglobulinémia (≥ 24 g/L alebo dvojnásobok normálnej hodnoty) môže spôsobiť falošne 
pozitívne reakcie. 

7. Jednotlivci so zníženou imunitou a podmienky ako napr. závažná infekcia a 
imunosupresívna liečba môžu mať za následok potlačenie hladín protilátok pod prahovú 
hranicu detekcie testu. Výsledky získané z takýchto vzoriek je potrebné interpretovať 
opatrne. 
 

9 Výkonové charakteristiky 

9.1 Meranie presnosti 
Na určenie reprodukovateľnosti a presnosti bol použitý panel 6 vzoriek: slabo negatívne, vysoko 
negatívne, slabo pozitívne, stredne pozitívne, negatívne QC a pozitívne QC. 
 

9.1.1 Opakovateľnosť 
Panel presnosti (N = 6) bol testovaný v 30 opakovaniach v rovnaký deň na jednej šarži Access 
HCV Ab V3. Bol vypočítaný pomer strednej hodnoty, smerodajná odchýlka (SO) a percentuálny 
koeficient variácie (% KV) a hodnoty sú uvedené v tabuľke 2. Všetky pomery KV boli nižšie ako 
10%. 
 
Tabuľka 2: Opakovateľnosť výsledkov Access HCV Ab V3 
 
Člen panelu N Stredný pomer SO KV% 

Nízko negatívne 30 0,08 0,0079 9,3 
Vysoko negatívne 30 0,86 0,0378 4,4 

Slabo pozitívne 30 1,86 0,0816 4,4 
Stredne pozitívne 30 4,63 0,1786 3,9 

 
 

9.1.2 Medziľahlá presnosť 
 
Priebeh a denná presnosť 
Panel presnosti (N = 6) bol testovaný na jednej šarži Access HCV Ab V3, v 2 opakovaniach s 2 
priebehmi denne (ráno a poobede) počas 20 dní. 
Bol vypočítaný pomer strednej hodnoty, v rámci priebehu, medzi jendotlivými priebehmi, 
medzidenná a celková presnosť štandardnej odchýlky (SO) a percentuálny koeficient variácie (% 
KV) a hodnoty sú uvedené v tabuľke 3. Všetky pomery KV boli nižšie ako 10 %. 
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Tabuľka 3: Celkové presné výsledky Access HCV Ab V3 
 

Člen panelu N Stredný 
pomer 

V rámci 
priebehu 

Medzi 
jednotlivými 
priebehmi 

Medzi 
dňami 

Celková 
presnosť 

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

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

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

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

 
Presnosť medzi šaržami a medzi nástrojmi  
Panel presnosti (N = 6) bol testovaný v 3 šaržiach Access HCV Ab V3 na troch rôznych 
nástrojoch, v 3 opakovaniach, v 1 priebehu denne počas 5 dní. 
Bola vypočítaná štandardná odchýlka (SO) medzi šaržami a medzi nástrojmi a percentuálny 
koeficient odchýlky (% KV). CV medzi šaržami a medzi nástrojmi boli nižšie ako 10 % pre HCV 
pozitívnych a vysoko negatívnych členov panelu.  
Test Access HCV Ab V3 vykazuje celkovú presnosť ≤ 10 % s reaktívnymi a vysoko negatívnymi 
členmi panelu. 
 

9.1.3 Presnosť medzi jednotlivými miestami 
Panel presnosti (N = 6) bol testovaný na 3 miestach, v 3 opakovaniach, v 1 priebehu denne počas 
5 dní. 
Presnosť medzi jednotlivými dňami a celková presnosť bola vypočítaná ako štandardná odchýlka 
(SO) a percentuálny koeficient variácie (% KV). CV boli nižšie ako 10 % pre HCV pozitívnych a 
vysoko negatívnych členov panelu. 

9.2 Diagnostický výkon 
9.2.1 Diagnostická špecifičnosť 

Presnosť u nevybraných darcov krvi 
Pomocou testu Access HCV Ab V3 bolo testovaných v krvných bankách na dvoch geograficky 
odlišných miestach celkovo 5147 vzoriek (2549 séra (SSTII), 1281 K2-EDTA plazmy a 1317 lítium 
heparínu plazmy), ktoré boli odobrané od nevybraných darcov, vrátane známych a prvodarcov. 
Najskôr boli výsledky u 5140 vzoriek negatívne a u 7 počiatočne reaktívnych vzoriek bolo zistené, 
že sú opakovane reaktívne (pomer ≥ 1.0). Preto bola určená presnosť testu Access HCV Ab V3 na 
úrovni 99,86 % (5140/5147) pri počiatočnom testovaní a po opakovanom testovaní s intervalom 
spoľahlivosti na úrovni 95 %  [99,72–99,95]. 
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Tabuľka 4: Presnosť Access HCV Ab V3 u darcov krvi 
 

Presnosť u darcov 
krvi 

Celkový počet 
vzoriek Nereaktívna Reaktívna Presnosť 

(%) IR a RR 
Sérum 
(SSTII) 2549 2545 4 99,84 

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

Plazma  
(lítium heparín) 1317 1317 0 100,0 

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

 
Presnosť u hospitalizovaných pacientov 
Počas perspektívnej štúdie vykonanej v univerzitnej nemocnici bolo pomocou testu Access HCV 
Ab V3 a skríningového testu s označením CE anti-HCV testovaných celkovo 510 vzoriek séra 
odobraných hospitalizovaným pacientom.  
V rámci testu Access HCV Ab V3 bol u 508 vzoriek prvýkrát výsledok negatívny a u dvoch 
počiatočne reaktívnych vzorkách bolo zistené, že sú opakovane reaktívne (pomer ≥ 1,0).  
Presnosť testu Access HCV Ab V3 bola 99,61% (508/510) pri počiatočnom testovaní a po 
opakovanom testovaní s intervalom spoľahlivosti na úrovni 95 %  [98,59–99,95]. 
 

9.2.2 Diagnostická citlivosť 
 
Citlivosť u pozitívnych vzoriek od pacientov infikovaných HCV 
Celkovo sa testovalo na 2 miestach 503 vzoriek od pacientov, u ktorých bola potvrdená infekcia 
HCV a ktorí boli sérologicky pozitívni (tabuľka 5). 
Pomocou testu Access HCV Ab V3 sa testovalo 30 perspektívnych čerstvých vzoriek séra, 448 
retrospektívnych genotypov vzoriek zo zbierky nemocnice, vrátane 25 rôznych genotypov HCV 
(tabuľka 6), and 25 čerstvých vzoriek od pacientov (< 24H), ktorí boli sledovaní ohľadom infekcie 
HCV. 
Citlivosť testu Access HCV Ab V3 týkajúca sa týchto HCV pozitívnych vzoriek bola 100 % 
(503/503) s intervalom spoľahlivosti 95 % [99,3 - 100]. 
 
Citlivosť u čerstvo odobraných (< 24H) pozitívnych vzoriek od pacientov infikovaných HCV 
(tabuľka 5). 
Pomocou testu Access HCV Ab V3 sa testovalo 25 čerstvo odobraných (< 24H) HCV pozitívnych 
vzoriek od sledovaných pacientov. Citlivosť bola 100 % (25/25). 
 
 
Tabuľka 5: Citlivosť testu Access HCV Ab V3 u pacientov infikovaných HCV 
 

Typ vzorky Celkový počet 
vzoriek Nereaktívna Reaktívna Citlivosť 

(%) 
Čerstvé sérum 30 0 30 100 

Genotypová 
plazma 448 0 448 100 

Čerstvá plazma pre 
vírusovú záťaž 25 0 25 100 

CELKOM 503 0 503 100 
95 CI (99,3-100,0) 
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Tabuľka 6: Citlivosť testu Access HCV Ab V3 u pozitívnych vzoriek s genotypom HCV 
 

Genotypy 
1 2 3 4 5 6 

CELKOM 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 

 
Citlivosť sérokonverzie panelov s HCV 
Citlivosť testu Access HCV Ab V3 bola stanovená v porovnaní s HCV skríningovým EIA testom s 
označením CE, pri použití 359 vzoriek zo 46 komerčne dostupných sérokonverzných panelov. 
Zistenie prvého pozitívneho bodu odobrania krvi bola v priemere o 26 % časových bodov na panel 
skôr (12/46) s prístupom HCV Ab V3 ako v porovnaní s označením CE skríningovým  HCV testom. 
Access HCV Ab V3 vyhovuje súčasným požiadavkám na odhadovanú citlivosť so 46 HCV 
sérokonverznými panelmi, čo zodpovedá celkovo 359 sérokonverzným vzorkám. 

 

9.3 Analytická špecifičnosť 
9.3.1. Štúdia krížovej reaktivity 

Pomocou testu Access HCV Ab V3 sa testovalo 208 potenciálne krížovo reakčných vzoriek 
predstavujúcich 28 rôznych chorôb / stavov s pozitívnym výsledkom na nasledujúce markery. 
HTLV I/ II (6); HIV (22); hepatitída B (5 HBs antigén a 5 anti-HBs); hepatitída A (5 HAV); syfilis (5); 
cytomegalovírus (5 CMV); Epstein-Barr IgG a IgM (10 EBV); Herpes Simplex IgG a IgM (10 HSV); 
toxoplazmóza IgG a IgM (10); rubeola IgG a IgM (10); osýpky IgG a IgM (10); mumps IgG a IgM 
(10); Varicella Zoster (5 VZV); vakcína proti chrípke (5); malária (5); hemodialýza(5); 
transplantované (5); zlyhanie obličiek (5); reumatoidný faktor (5); HAMA (5); autoimunitné (5 ANA 
a 5 Lupus SLE); myelóm IgG a IgM (10); Candida albicans (5); anti-E. coli Ab (4); gravidita (5 
HCG); viacrodičky (5); cirhotici (16). 
Zo všetkých 208 obtiažnych vzoriek poskytujú všetky vzorky s negatívnym výsledkom celkovú 
presnosť 100 % (208/208) s intervalom spoľahlivosti 95 % [98,2 - 100,0]. 

9.3.2. Referenčná štúdia 
Test Access HCV Ab V3 poskytol presné výsledky pri testovaní vzoriek s abnormálnymi 
koncentráciami piatich endogénnych zložiek krvi (až do 0,2 g/L nekonjugovaný a až do 0,3 g/L 
konjugovaný bilirubín, lipemické vzorky až do 33 g/L triglyceridov, až do 120 g/L celkových 
bielkovín, hemolyzované vzorky až do 2 g/L hemoglobínu) alebo terapeutické koncentrácie 
deviatich exogénnych komponentov liečiv (kortizol, acetylsalicylová, ibuprofén, paracetamol, 
streptomycín, acebutolol, ofloxacín, azatioprin, spironolaktón).  
Avšak HCV negatívne a pozitívne vzorky obsahujú koncentráciu ľudského imunoglobulínu vyššiu 
alebo rovnajúcu sa 24 g/L (≈ dvakrát 13 g/L normálna koncentrácia) mali významný pozitívny vplyv 
na pomer HCV. Táto skutočnosť môže viesť k nebezpečenstvu falošne pozitívnych výsledkov u 
negatívnych vzoriek, ale nepredstavuje žiadne riziko odhalenia infekcie HCV testom Access HCV 
Ab V3. 

9.3.3 Hookov efekt (efekt nadbytku antigénu) 
Hookov efekt bol skúmaný testovaním dvoch vzoriek s vysokým titrom. Ako riedidlo bolo použité 
negatívne ľudské sérum (1:100 až 1:3200) u všetkých testoch. Všetky výsledky preukázali 
klesajúci trend pomerových hodnôt pri zvýšenom riedení a že pri teste Access HCV Ab V3 nebola 
prítomná vysoká dávka interferencie Hookovho efektu. 
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ACCESS® 
Immunoassay System 
HCV Ab V3 Calibrators                              B33459 
 
Na kalibráciu systémov na testovanie imunity Access pri použití na kvalititatívnu 
detekciu protilátok HCV v ľudskom sére a plazme. 
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1 Plánované použitie 
Súprava kalibrátorov Access HCV Ab V3 Calibrators kit je určená na kalibráciu systémov na 
testovanie imunity Access pri použití na kvalititatívnu detekciu protilátok HCV v ľudskom sére a 
plazme. 

 
2 Zhrnutie a vysvetlenie textu 

Kalibrátory Access HCV Ab V3 Calibrators sa používajú na potvrdenie kalibrácie (určenie medznej 
hodnoty) testu Access HCV Ab V3. 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 V3 Calibrators  

 
Identifikácia na 

označení Popis Prezentácia / 
príprava B33459 

C0 
Negative Calibrator 

Negatívny kalibrátor: 
negatívne (nereaktívne) humánne sérum pre 
protilátky anti-HCV s azidom sodným < 0,1 % 

1 x 1 ml 
Pripravené na 

použitie 

C1 
Positive Calibrator 

Pozitívny kalibrátor: 
pozitívne (nereaktívne) humánne sérum pre 
protilátky anti-HCV, neaktivované, s azidom sodným 
< 0,1% 

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. 
• Pri skladovaní od 2 do 10° C, je stabilná do termínu exspirácie uvedeného na štítku. 
• Ampulka je stabilná pri 2 až 10° C počas 120 dní po prvom použití. 
• Známkami možného znehodnotenia sú kontrolné hodnoty mimo rozsahu. 

 
4 Varovania a preventívne opatrenia 

• Určené na diagnostické použitie in vitro. Len na profesionálne použitie v zdravotníctve. 
• Tento produkt obsahuje humánne alebo zvieracie zložky. Manipulujte s ním opatrne. 
• S touto testovacou súpravou smie pracovať len kvalifikovaný personál vyškolený ohľadom 

laboratórnych postupov a oboznámený s potenciálnymi rizikami. Noste vhodný ochranný 
odev, rukavice, ochranu očí/tváre a so súpravou manipulujte vhodným spôsobom v súlade s 
uznávanými laboratórnymi postupmi. 

• Materiál z ľudského zdroja použitý pri príprave činidla 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 poskytnúť úplnú istotu, že nie sú prítomné infekčné činidlá. Preto je nutné 
so všetkými ľudskými derivátmi, činidlami a humánnymi vzorkami  manipulovať tak, ako 
keby boli schopné prenosu infekčných chorôb, podľa odporúčaných univerzálnych 
preventívnych opatrení pre krvné patogény stanovené Agentúrou pre bezpečnosť a ochranu 
zdravia pri práci (OSHA), v usmerneniach z aktuálnych CDC/NHI o biologickej bezpečnosti 
v mikrobiologických a biomedicínskych laboratóriách a/alebo miestnych, regionálnych alebo 
národných nariadení. 

• Rozliatie biologických materiálov: rozliaty materiál z ľudského zdroja je potrebné považovať 
za potenciálne infekčný. 
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Rozliaty materiál, ktorý neobsahuje kyselinu, je nutné ihneď dekontaminovať, vrátane 
zasiahnutej oblasti, materiálov a všetkých kontaminovaných povrchov alebo zariadení  
vhodným chemickým dezinfekčným prostriedkom, ktorý je účinný voči potenciálnym rizikám 
v súvislosti s biologickými látkami vzhľadom na príslušné vzorky (bežný pomer riedenia 1:10 
s bielidlom z domácnosti, 70-80 % etanolu alebo izopropanolu, jodoforom, ako napr. 0,5 % 
Wescodyne™ Plus, atď.) a do sucha zotrieť. 
Rozliaty materiál, ktorý obsahuje kyselinu, je nutné vhodne absorbovať (utrieť) alebo 
neutralizovať, zasiahnutú oblasť je nutné opláchnuť vodou a utrieť dosucha; v prípade 
materiálov použitých na absorpciu rozliateho materiálu môže byť potrebná ich likvidácia ako 
biologicky nebezpečného odpadu. Následne je nutné celú oblasť dekontaminovať niektorým 
z chemických dezinfekčných prostriedkov.  

• Všetky vzorky a materiály použité na vykonávanie testu musia byť zlikvidované, pretože 
môžu obsahovať infekčné látky. S nebezpečným laboratórnym, chemickým alebo 
biologickým odpadom je nutné manipulovať a zlikvidovať ho v súlade so všetkými miestnymi 
a regionálnymi predpismi a predpismi platnými v príslušnej krajine. 
Karta bezpečnostných údajov (KBÚ) je dostupná na adrese www.bio-rad.com. 

 
5 Postup 

• Informácie o teórii kalibrácie, konfigurovaní kalibrátorov, požiadaviek na testy kalibrátorov a 
vyhodnocovaní údajov kalibrácie sú uvedené v príslušných systémových príručkách a/alebo 
v nápovede. 

• Kalibrátory testu Access HCV Ab V3 Calibrators sa dodávajú ako negatívny kalibrátor C0 a 
pozitívny kalibrátor C1. Access HCV Ab V3 vyžaduje kalibračnú krivku (stanovenie hodnoty 
medzného obsahu) každých 56 dní, aby mal aktívnu „kalibráciu“ iba na jednu šaržu činidiel 
riadne identifikovaných čiarovým kódom.  

• Na konci obdobia 56 dní, alebo ak sa do systému zavedie iná šarža činidla, sa platnosť 
krivky automaticky zruší. 

• Každá kalibrácia si vyžaduje aspoň 20 µL kalibrátora C0 (stanovenie dvojmo) a 30 µL 
kalibrátora C1 (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, ampulku 
zlikvidujte. 
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ACCESS® 
Immunoassay System 
HCV Ab V3 QC                                            B33460 
 
Na sledovanie výkonu systému Access HCV Ab V3. 
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1 Plánované použitie 
Test Access HCV Ab V3 QC je určený na sledovanie výkonu systému Access HCV Ab V3. 

 
2 Zhrnutie a vysvetlenie testu 

Materiály na kontrolu kvality simulujú charakteristiku vzoriek pacienta a sú nevyhnutné pre 
monitorovanie systémového výkonu Access HCV Ab V3. Okrem toho sú neoddeliteľnou súčasťou 
správnej laboratórnej praxe (13,14,16). Pri výkone testov s činidlami Access na protilátky anti-HCV 
používajte aj materiály na kontrolu kvality kvôli overeniu integrity testov. Pokiaľ testovací systém 
pracuje správne, hodnoty získané pomocou testov by sa mali pohybovať v rámci 
akceptovateľného rozsahu. 

 
3 Informácie o produkte 

3.1 Popis 
 Kontrola kvality Access HCV Ab V3 QC 
 
Identifikácia na 

označení Popis Prezentácia / 
príprava B33460 

QC1 
Negative QC 

Negatívne QC: 
Humánne sérum s < 0,1 % azidu sodného. Negatívne 
(nereaktívne) pri protilátkach anti-HCV. 

2 x 3,5 mL 
Pripravené na 

použitie 

QC2 
Positive QC 

Pozitívne QC: 
Humánne sérum s < 0,1 % azidu sodného. Pozitívne 
(reaktívne) pri protilátkach anti-HCV, neaktivované. 

2 x 3,5 mL 
Pripravené na 

použitie 
QC card 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 120 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 (SO). 
 
4 Varovania a preventívne opatrenia 

• Určené na diagnostické použitie in vitro. Len na profesionálne použitie v zdravotníctve. 
• Tento produkt obsahuje humánne alebo zvieracie zložky. Manipulujte s ním opatrne. 
• S touto testovacou súpravou smie pracovať len kvalifikovaný personál vyškolený ohľadom 

laboratórnych postupov a oboznámený s potenciálnymi rizikami. Noste vhodný ochranný 
odev, rukavice, ochranu očí/tváre a so súpravou manipulujte vhodným spôsobom v súlade s 
uznávanými laboratórnymi postupmi. 

• Materiál z ľudského zdroja použitý pri príprave činidla 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, ktorá je pozitívna na protilátky anti-HCV. 

• Táto testovacia súprava obsahuje komponenty ľudskej krvi. Žiadna známa testovacia 
metóda nedokáže poskytnúť úplnú istotu, že nie sú prítomné infekčné činidlá. Preto je nutné 
so všetkými ľudskými derivátmi, činidlami a humánnymi vzorkami  manipulovať tak, ako 
keby boli schopné prenosu infekčných chorôb, podľa odporúčaných univerzálnych 
preventívnych opatrení pre krvné patogény stanovené Agentúrou pre bezpečnosť a ochranu 
zdravia pri práci (OSHA), v usmerneniach z aktuálnych CDC/NHI o biologickej bezpečnosti 
v mikrobiologických a biomedicínskych laboratóriách a/alebo miestnych, regionálnych alebo 
národných nariadení. 
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• Rozliatie biologických materiálov: rozliaty materiál z ľudského zdroja je treba 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, je nutné vhodne absorbovať (utrieť) alebo 
neutralizovať, zasiahnutú oblasť je nutné opláchnuť vodou a utrieť dosucha; v prípade 
materiálov použitých na absorpciu rozliateho materiálu môže byť potrebná ich likvidácia ako 
biologicky nebezpečného odpadu. Následne je nutné celú oblasť dekontaminovať niektorým 
z chemických dezinfekčných prostriedkov. 

• Všetky vzorky a materiály, použité na vykonávanie testu musia byť zlikvidované, pretože 
môžu obsahovať infekčné látky. S nebezpečným laboratórnym, chemickým alebo 
biologickým odpadom je nutné manipulovať a zlikvidovať ho v súlade so všetkými miestnymi 
a regionálnymi predpismi a predpismi platnými v príslušnej krajine. 
Karta bezpečnostných údajov (SDS) je dostupná na adrese www.bio-rad.com. 

 
5 Postup 

• S testom Access HCV Ab V3 QC zaobchádzajte rovnakým spôsobom ako s vzorkami od 
pacientov a používajte ich v súlade s pokynmi, ktoré sú súčasťou dodávky prístroja, a/alebo 
v súlade s používanou metódou. 

• Okrem nádoby so vzorkou a mŕtveho objemu systému je pre každý test Access HCV Ab V3 
QC potrebných minimálne 10 µL vzorky pre každú z 2 úrovní kontroly kvality (jednoduché 
určenie). 

• Jedna kvapka sa rovná približne 40 µL. 
• Pretože vzorky je možné spracovávať kedykoľvek a skôr formou „náhodného prístupu“ než 

ako v rámci „šarže“, je nutné zahrnúť do každého 24-hodinového obdobia(13,14) materiály na 
kontrolu kvality. Častejšie využívanie kontrol alebo využitie dodatočných kontrol sa 
ponecháva na uvážení používateľa podľa zavedenej laboratórnej praxe alebo požiadaviek 
na akreditáciu laboratória a príslušných zákonov. 

• Informácie o teórii kontroly kvality, konfigurovaní kontrol, zadávaní požiadaviek na testy QC 
a vyhodnocovaní údajov kontroly kvality sú uvedené v príslušných systémových príručkách 
a/alebo v nápovede. 

 
6 Obmedzenia testu 

1. Použitie testu Access HCV Ab V3 QC bolo stanovené na použitie výhradne s testom Access 
HCV Ab V3. 

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, 
ampulku zlikvidujte. 

 
7 Očakávané hodnoty 

Očakávané stredné hodnoty (×) a hodnoty SO (σ) pre Access HCV Ab V3 QC sú uvedené na 
karte s hodnotami QC, ktorá je súčasťou súpravy.  
Každé laboratórium si musí stanoviť vlastné kritériá prijateľnosti výberom pravidiel QC, ktoré sa 
použijú na výsledky kontroly. Jednotlivé výsledky kontroly musia spadať do prvotného rozsahu 
prijateľnosti. Každé laboratórium však musí aktualizovať strednú hodnotu a SO po zhromaždení 
dostatočného množstva údajov(13,17). 
Vzhľadom k tomu, že sa špecifické úrovne reaktivity môžu líšiť u jednotlivých výrobcov testu, 
postupu, čísla šarže a laboratória, musí každé laboratórium určiť konkrétnu úroveň reaktivity a 
stanoviť svoj vlastný rozsah prijateľných hodnôt(13,15,16). Akceptovateľný rozsah môže zahŕňať 
všetky hodnoty v rozsahu ± 2 SO strednej hodnoty 20 dátových bodov z 20 určení počas doby 30 
dní(17). 
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SPOLOČNOSŤ BIO-RAD ZARUČUJE, 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 pridružených spoločností. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 Bio-Rad 
 3, Boulevard Raymond Poincaré 
 92430 Marnes-la-Coquette, France    
 Tel.: +33 (0) 1 47 95 60 00 2018/09 
 Fax: +33 (0) 1 47 41 91 33 B57300A 
 www.bio-rad.com VERZIA A 
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