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1 Kullanım Amacı 

Access HCV Ab V3 testi, insan serumundaki veya plazmasındaki (Lityum heparin, K2-EDTA, K3-EDTA, 
sitrat, CPDA-1 veya ACD) hepatit C virüsü anti badilerinin Access Ġmmüno Testi Sistemleri kullanılarak 
kalitatif tespiti için bir paramanyetik partiküllü kemilüminesan immüno testtir. Access HCV Ab V3, HCV 
enfeksiyonunun teĢhisine yardımcı olarak ve kan ve plazma donörleri için bir tarama testi olarak 
kullanılmaya yöneliktir. Test, örnek havuzlarının test edilmesine veya taranmasına yönelik değildir. 
 

2 Testin Özeti ve Açıklaması 

Hepatit C virüsü  (HCV), post-transfüzyonel yollarla birlikte transfüzyonel olmayan parenteral yollarla 
(toksikomanlar, hemodiyaliz hastaları, transplant hastaları)

(1,2,3,4,5,6,7)
 bulaĢan non-A ve non-  

Hepatitlerinin (NAN H) baĢlıca sebebi olarak düĢünülür. Hepatit C bulaĢan hastaların  50 ila  60 ı 
kronik hepatit olma eğilimi gösterir ve siroz veya hepatohücresel karsinom geliĢimi riski taĢırlar

(8,9)
. 

Her kan donörüne zorunlu olarak tarama uygulaması (anti-HCV antikorları için) enfeksiyonlu kan transferi 
riskini büyük ölçüde azaltmıĢtır

(10,11)
. 

Access HCV Ab V3 tahlili, insan serum veya plazmasındaki anti-HCV antikorlarını tespit etmeyi ve 
böylelikle parenteral kontaminasyonu önlemeye katkı sağlamayı amaçlar. Ayrıca HCV enfeksiyonunun 
teĢhisi için de kullanılabilir. Her iki durumda da sonuçların, klinik veriler ve diğer serolojik belirteçlerle 
beraber yorumlanması gerekmektedir. 
 

3 Prosedürün Prensipleri 

Access HCV Ab V3 tahlili dolaylı bir immünoenzimatik tahlildir. Örnek (serum, plazma veya kontrol), 
rekombinant proteinler (NS3 ve NS4) ve kapsit bölgesinin immünodominant epitoplarını taklit eden bir 
peptit ile kaplanmıĢ paramanyetik parçacıklar içeren bir reaksiyon kabına eklenir. Inkübasyon suresince 
örnekte bulunan hem IgG hem de IgM, katı faz tarafından yakalanırlar. Inkübasyondan sonra, katı faz 
manyetik bir alanla toplanır ve bağlanmamıĢ materyaller bir dizi yıkama ile ortamdan uzaklaĢtırılır. Ġkinci 
adımda, konjugat (alkalin fosfataz isimli anti-insan IgG keçi antikoru) reaksiyon kabına eklenir. 
Inkübasyonu takiben, baĢka yıkama serileri ile fazla konjugat ortamdan uzaklaĢtırılır.  ir kemiluminesan 
substrat olan Lumi-Phos 530 eklenir ve enzimatik reaksiyonla oluĢan fotonlar bir lüminometre aracılığıyla 
ölçülür. Yayılan sinyalin yoğunluğu, enzim konjugat varlığının miktarıyla ve bu suretle de test edilen 
örnekte bulunan anti-HCV antikorlarının titresi ile orantılıdır. Tahlil kalibrasyonu ile oluĢturulmuĢ cut-off 
değerinin örnekteki sinyalle karĢılaĢtırılması sonucu örnekte anti-HCV antikorunun var olup olmadığı 
tespit edilir. 
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4 Ürün Bilgisi 

4.1 Açıklama 

 Access HCV Ab V3 Reaktif Paketi 
 

Etiket üzerindeki 
tanıtıcı 

Açıklama 
Sunum / 

hazırlama 
B33458 

R1a 
Paramagnetic 
particles 

Paramanyetik partiküller: 
TRIS tamponunda asılı duran rekombinant proteinler (NS3/NS4) ve peptit 
(kapsid) ile kaplı, sodyum azid (< %0,1) ile 

2 x 50 test 
Kullanıma 
hazır 

R1b 
Sample additive 

Numune ilavesi: 
sodyum azid (%0,1) ile 

R1c 
Conjugate 
additive 

Konjuge ilavesi: 
yüzey aktif madde, sodyum azid (%0,1) ile 

R1d 
Conjugate 

Konjuge: 
TRIS tamponunda keçi anti-human IgG alkalin fosfat konjuge, yüzey aktif 
madde, sodyum azid (< %0,1) ve ProClin 300 (<%0,1) ile 

4.2 Saklama ve Kullanma İçin Gerekenler 

 Dik konumda muhafaza edin ve 2 ila 10°C arasında soğutun. 

 Cihaz üzerinde kullanmadan önce en az iki saat boyunca 2 ila 10°C arasında soğutun. 

 2 ila 10°C arasında (reaktif paketi açılmadan) saklandığında etikette belirtilen son kullanma tarihine 
kadar stabildir. 

 Yeni, delinmemiĢ paketleri partiküller solüsyona ulaĢana kadar ve contaya veya kanalın kenarlarına 
yapıĢmayana kadar karıĢtırın. DelinmiĢ paketleri ters çevirmeyin veya karıĢtırmayın. 

 İlk kullanımdan önce, reaktif paketini 56 günden uzun süre rafta saklamayın. 

 İlk kullanımdan sonra, rafta 2 ila 10°C arasında 28 gün stabil kalır. 

 Olası bozulma belirtileri, paketin üzerindeki elastomerik katmanın kırılması veya kontrol değerlerinin 
aralık dıĢı olmasıdır. 

 Reaktif paketi hasarlı ise (yani kırık elastomer), paketi atın. 
 

5 Uyarılar ve Önlemler 

 In vitro diyagnostik kullanım içindir. Yalnız sağlık profesyonelleri tarafından kullanılmak içindir. 

5.1 Sağlık ve Güvenlik Önlemleri 

  u test kiti sadece laboratuvar prosedürleri konusunda eğitimli ve olası tehlikeleri bilen kalifiye 
personel tarafından kullanılmalıdır. Uygun kıyafetler, eldivenler ve göz/yüz koruma kullanın ve Ġyi 
Laboratuvar Uygulamaları kurallarına uygun Ģekilde çalıĢma yapın.. 

  iyolojik döküntüler: insan kaynaklı malzemeler döküldüğünde, potansiyel bulaĢıcı oldukları kabul 
edilmelidir. Asit içermeyen döküntüler derhal kontaminasyondan arındırılmalıdır: Döküntü 
gerçekleĢen bölge, malzemeler ve kontaminasyona maruz kalan yüzeyler ve ekipmanlar, dökülen 
numunelerin içerebileceği potansiyel biyolojik tehlikeler üzerinde etkili olan uygun bir kimyevi 
dezefektan (1:10 seyreltilmiĢ çamaĢır suyu,  70-80 etanol veya izopropanol ve iodofor örn. %0,5 
Wescodyne™ Plus, vs.) ile kontaminasyondan arındırılmalı, ardından silinerek kurulanmalıdır.  
Asit içeren döküntüler uygun bir Ģekilde emilmeli (silinmeli) veya nötralize edilmeli, alan suyla 
yıkanmalı ve silinerek kurutulmalıdır; döküntüyü temizlemek için kullanılan malzemelerin biyolojik 
atık iĢlemine tabi tutulması gerekebilir. Sonrasında, bu alan kimyasal dezenfektanlardan biri ile 
kontaminasyondan arındırılmalıdır. 

 Tüm örnekler ve test için kullanılan malzemeler enfeksiyon unsuru içeriyormuĢçasına bertaraf 
edilmelidir. Laboratuvar kimyasalları ve biyolojik olarak tehlikeli atıklar yerel, bölgesel ve ulusal 
yönetmeliklere uygun Ģekilde atılmalıdır. 

 Bu test kitinde bulunan kimyasal komponentlerle ilgili tehlikeler ve bunlardan korunma yöntemleri 
konusunda öneriler için lütfen etiketler üzerinde bulunan ve ayrıca bölüm 5.2 altında yer alan resimli 
grafiklere baĢvurun. Güvenlik Veri Sayfası (SDS) www.bio-rad.com adresinde bulunabilir. 
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5.2 Prosedüre İlişkin Önlemler 

Uyarı: 
 

 
 

H317: Ciltte alerjik reaksiyona neden olabilir. 
P280: Koruyucu eldiven/koruyucu giysi/koruyucu gözlük/yüz koruyucu siper takın. 
P333+P313: Cilt tahriĢ olur veya kızarırsa: Tıbbi destek/yardım alın. 
P302+P352: Cilt ile temas ederse:  ol sabun ve suyla yıkayın. 
P501: Ġçindekileri/kabı boĢaltırken yerel/bölgesel/ulusal/uluslararası yönetmeliklere uyun. 

  u ürün insan veya hayvan bileĢenleri içerir. Dikkatli taĢıyın. 
 

6 Örnekler 

1. Serum ayırıcı tüpleri dahil serum veya plazma ayırıcı tüpleri dahil plazma (Lityum heparin, K2-EDTA, 
K3-EDTA, sitrat, CPDA-1 veya ACD) önerilen numunelerdir. 

2. Kan örnekleri ile çalıĢmak, iĢlemek ve depolamak için aĢağıdaki tavsiyelere uyun
(12)

: 

 Tüm kan örneklerini rutin kan alma (venipuncture) önlemlerini gözeterek toplayınız. 

 Serum örneklerinin, santrifüj edilmeden önce tamamen pıhtılaĢmalarına izin verin. 

 Tüpleri her zaman kapalı Ģekilde saklayınız. 

 Numuneleri oda sıcaklığında (15 ila 23°C) en fazla 4 gün saklayın. 

 Test 4 gün içinde tamamlanmazsa numuneleri 2-8°C'de soğutun ancak toplandıktan sonra en 
fazla 7 gün boyunca saklayın. 

 Test 7 gün içinde tamamlanmazsa veya numuneler bir yere taĢınacaksa numuneleri -20°C veya 
daha soğuk ortamda dondurun. 

3. Örnekleri hazırlarken aĢağıdaki yönergeleri kullanın: 

 Analizden önce bütün artık fibrin ve hücresel maddelerin giderildiğinden emin olun. 

 Santrifüj için kan alım tüpü üreticisinin önerilerini dikkate alın. 
4. Her laboratuvar kendi kan alım tüplerinin ve serum ayırma ürünlerinin kabul edilebilirliğini 

belirlemelidir.  u ürünlerde imalatçılar ve kimi zaman partiler arasında değiĢiklikler görülebilir. 
5. Numuneleri 5 kereden fazla eritmeyin. Eritme iĢleminden sonra numune iyice karıĢtırılmalı, 10 dakika 

boyunca 3.000 g kuvvetinde veya 15 dakika boyunca 2.000 g kuvvetinde santrifüjlenmeli ve asılı kalan 
fibrin partiküllerini veya yalancı pozitif sonuçlara neden olabilecek agregaları gidermek için bir kaba 
aktarılmalıdır. 

6. 30 dakika boyunca 56°C de ısıl iĢlem gören numuneler kullanılabilir 
 

7 Prosedür 

7.1 Gerekli Olan Malzemeler 

7.1.1 Sağlanan Materyaller 

R1 Access HCV Ab V3 Reaktif Paketi 
 

7.1.2 Gerekli Ancak Sağlanmayan Materyaller 

1. Access HCV Ab V3 Calibrators 
Bir HCV-Ab negatif serum ve bir anti-HCV Ab pozitif serum olarak sunulur. 
Kat. No. B33459 

2. Kalite kontrol materyalleri:   
• Access HCV Ab V3 QC 

Kat. No. B33460 

• Piyasada bulunan diğer kontrol serumları 

3. Access Substrate 
Kat. No. 81906 

4. Access 2: 
Yıkama Tamponu: Access Wash Buffer II, Kat. No. A16792 

5. UniCel
®
 DxI

®
: 

Yıkama Tamponu: UniCel DxI Wash Buffer II, Kat. No. 16793 
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6. Sistemler: 
Access 2, UniCel DxI (UniCel DxI 600, UniCel DxI 800, UniCel DxC 880i, UniCel DxC 860i, UniCel 
DxC 680i, UniCel DxC 660i). 

7.2 Test Prosedürü 

1. Kurulum, çalıĢtırma, çalıĢma ilkeleri, sistem performans özellikleri, çalıĢtırma talimatları, 
kalibrasyon iĢlemleri, çalıĢtırma sınırlamaları ve önlemler, tehlikeler, bakım ve sorun giderme ile 
bilgiler için konu hakkındaki ilgili sistem kılavuzuna ve / veya yardım menüsüne bakınız. 

2. Cihaza koymadan önce yeni (delinmemiĢ) reaktif paketlerinin içeriğini karıĢtırın. Açık (delinmiĢ) 
paketleri ters çevirmeyin veya karıĢtırmayın. 

3. Her bir tanımlama için numunenin on (10) µL lik kısmı kullanılır (ölü hacme ek olarak). 
4. Ġlk sonucun alınma süresi yaklaĢık 57 dakikadır. 
5. Numune sonuçları için sistemin varsayılan ölçüm birimi Sinyal/Kesme (S/CO) oranıdır. 

7.3 Kalibrasyon 

Tüm testler için aktif bir kalibrasyon eğrisi gerekir. Access HCV Ab V3 için, kesmeyi belirlemeye yönelik 
kalibrasyon verileri 56 gün boyunca geçerlidir. Dolayısıyla, bu test için Access HCV Ab V3 Kalibratör 
kitindeki C0 ve C1 i kullanarak her 56 günde bir kalibrasyon yapılması gerekir.  
Kalibrasyon teorisi, kalibrasyon konfigürasyonu, kalibratör testi istem giriĢi ve kalibrasyon verilerinin 
kontrol edilmesi hakkındaki bilgiler için konu ile ilgili sistem kılavuzuna ve/veya Yardım menüsüne 
bakınız. 

7.4 Kalite Kontrol 

Kalite kontrol malzemeleri hasta numunelerinin özelliklerini simüle eder ve immünokimyasal testlerin 
sistem performansının izlenmesi için gereklidir. Kalite kontrolünün en az 24 saatte bir

(13)
 ve hasta 

numunelerini çalıĢtırmadan önce sistem baĢlangıcında yapılması önerilir. Access HCV Ab V3 QC veya en 
az iki analit seviyesini kapsayan ticari olarak sunulan baĢka bir kalite kontrol malzemesini dahil edin. Bu 
kontrollerin daha sık kullanımı veya ek kontrollerin kullanılması, iyi laboratuvar uygulamalarına veya 
laboratuvar akreditasyon gereksinimlerine ve ilgili kanunlara bağlı olarak kullanıcının takdirine kalmıĢtır. 
Yeniden sulandırma ve depolama için imalatçının talimatlarına uyun. Her laboratuvar uygun performans 
sağlamak üzere ortalama değerler ve kabul edilebilir aralıklar oluĢturmalıdır. Kabul edilebilir aralıklar 
içinde olmayan kalite kontrol sonuçları geçersiz test sonuçlarına iĢaret edebilir.  u analit için en son kabul 
edilebilir kalite kontrol test noktasından beri oluĢturulan bütün test sonuçlarını inceleyin.  
Access HCV Ab V3 testi 18 ila 28°C aralığında oda sıcaklığında değerlendirilmiĢtir. Optimal sonuçlar için, 
test kalibrasyonu ve hasta numune testi benzer sıcaklık Ģartları altında gerçekleĢtirilmelidir.  
Kontrol serumlarının sonuçlarının incelenmesi için bilgi edinmek üzere ilgili sistem kılavuzlarına ve/veya 
Yardım sistemine baĢvurun.  
ÜretilmiĢ olan ve piyasada bulunan tüm reaktifler, hammaddenin geliĢinden nihai ürünün piyasaya 
sunuluĢuna kadar kapsamlı bir kalite sistemine tabidir.  
Her lot kalite kontrol değerlendirmelerine tabi tutulmuĢ ve sadece kabul kriterlerine uygunluğu tespit 
edildikten sonra piyasaya verilmiĢtir. 

7.5 Sonuçların Hesaplanması / Yorumlanması 

Hasta test sonuçları otomatik olarak sistem yazılımı tarafından aktif kalibrasyonla belirlenmiĢ cut-off 
değeri kullanılarak otomatik olarak hesaplanır. Sonuçlar (Sinyal/Cut-Off= S/CO), "cut-off" (sırasıyla, cut-
off değerinden büyük sinyal veya cut-off değerinden küçük veya eĢit sinyal) ile olan iliĢkilerine göre 
"reaktif" veya "reaktif olmayan" olarak rapor edilir. Test Sonuçları ekranı kullanılarak hasta sonuçları 
gözden geçirilebilir. Konu ile ilgili sistem kılavuzundaki ve/veya Yardım menüsündeki sonuçları kontrol 
talimatlarına bakınız. 
 
İlk sonuç analizi: 

 Access HCV Ab V3 analizi ile herhangi bir örneğin oranı (S/CO) 1,0'dan küçük ise reaktif olmayan 
olarak kabul edilir. 

 1,0 değerinin üstünde veya bu değere eĢit bir oranın (S/CO) elde edildiği numunelerin baĢlangıçta 
Access HCV Ab V3 ile reaksiyona girdiği kabul edilir ve bu numunelerin son yorumlamadan önce iki 
kez yeniden test edilmesi gerekir. 
 

İkinci sonuç analizi: 
 aĢlangıçta reaktif olan tüm numuneler Access HCV Ab V3 kullanılarak iki kez yeniden test edilmelidir: 

 Çift tekrarın sonuçları < 1,0 S/CO ise, örnek Access HCV Ab V3 testi için reaktif olmayan (negatif) 
olarak kabul edilmelidir. 
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 2 sonuçtan biri ≥ 1,0 S/CO ise, ilk sonuç tekrar edilebilir ve örnek Access HCV Ab V3 testi için 
"reaktif" olarak açıklanır. 

 ununla beraber, yerel düzenlemeler uyarınca pozitif sonucu açıkça tespit etmek üzere herhangi bir 
"reaktif" numunenin yardımcı testler ile analiz edilmesi gerekmektedir. 
 
Tablo 1: HCV Ab V3 analizi sonucunun yorumlanması 
 

Sonuç 
Oran: Sinyal/Cut-Off 

Yorum 
Destekleyici 

testler 

İlk sonuç 
analizi 

S/CO < 1,0 
Reaktif 
değil 

HCV Ab tespit edilemedi Yok 

S/CO ≥ 1,0 Reaktif " aĢlangıçta Reaktif" Çift tekrar 

İkinci sonuç 
analizi 

Çift tekrar: 
2 sonuç < 1,0 ise 

Reaktif 
değil 

HCV Ab tespit edilemedi Yok 

Çift tekrar: 
2 sonuçtan biri ≥ 

1,0 ise 
Reaktif 

HCV Ab tespit edildi 
“Tekrarlanan Reaktif” 

Onaylayıcı test 

 

8 Test Kısıtlamaları 

1. Access HCV Ab V3, serum ayırıcı tüpleri dahil insan serumundaki veya plazma ayırıcı tüpleri dahil 
insan plazmasındaki (Lityum Heparin, K2-EDTA, K3-EDTA, Sitrat, CPDA-1 veya ACD) anti-HCV 
anti badilerinin tespit edilmesiyle sınırlıdır. Diğer numune tiplerini kullanan performans 
karakteristikleri belirlenmemiĢtir. 

2. Access HCV Ab V3 sonuçları klinik öykü, ilave testlerin verileri ve diğer ilgili bilgiler dahil olmak 
üzere hastanın genel klinik tablosu ıĢığında yorumlanmalıdır. 

3. Ölçülen sonucun kesme değeri üzerindeki büyüklüğü mevcut toplam antikor ve/veya antijen 
miktarını göstermemektedir. 

4. Hepatit C Virüsü  ile infekte olmuĢ hastaların vermiĢ oldukları immünolojik reaksiyonların çeĢitliliği 
(özellikle serokonversiyonlar süresince) dikkate alındığında, kullanılan antijenik proteinlerin türüne 
bağlı olarak testler arasında tespit yönünden bazı farklılıklar gözlenmiĢtir. Tarama testi ile elde 
edilen negatif bir sonuç, Hepatit C Virüsüne maruz kalınmıĢ olduğu veya infeksiyonun 
gerçekleĢmiĢ olduğu olasılığını ortadan kaldırmaz. 

5.  ir enfeksiyon olduğunun ifade edilmesi için Access HCV Ab V3 testi ile elde edilen bir reaktif 
sonuç uygun bir yöntem ile doğrulanmalıdır. 

6. Tüm ELISA tekniklerinin yanlıĢ pozitif sonuçlar verme olasılığı vardır. Tekrarlanabilir pozitif bulunan 
herhangi bir örnekte anti-HCV antikorlarının varlığını kanıtlamak için, uygun bir yöntem kullanılarak 
reaksiyonun spesifisitesinin doğrulanması tavsiye edilir. Anormal gamma immünoglobulineminin 
(≥ 24 g/L veya iki kere normallik) yalancı pozitif reaksiyonlara neden olabileceğini unutmayın 

7.  ağıĢıklığı zayıf olan bireyler veya Ģiddetli enfeksiyon ve bağıĢıklık sistemi baskılayıcı ilaç tedavisi 
gibi durumlar, antikor seviyelerinin testin tespit eĢiğinin altına düĢmesine yol açabilir.  u tip 
numunelerden elde edilen sonuçlar dikkatli bir Ģekilde yorumlanmalıdır. 

 

9 Performans Karakteristikleri 

9.1 Hassasiyet Ölçümü 

Tekrarlanabilirliği ve hassasiyeti belirlemek için 6 örnekten oluĢan bir panel kullanılmıĢtır: düĢük negatif, 
yüksek negatif, düĢük pozitif, orta pozitif, negatif QC ve pozitif QC. 
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9.1.1 Tekrarlanabilirlik 

Hassasiyet paneli (N = 6), Access HCV Ab V3 ün bir lotu üzerinde aynı günde 30 lu tekrarlarla test 
edilmiĢtir. Ortalama oran değeri, standart sapma (SD) ve sapma katsayısı yüzdesi ( CV) hesaplanmıĢ 
ve Tablo 2 de gösterilmiĢtir. Tüm oranların CV değerleri  10 un altında bulunmuĢtur. 

 

Tablo 2: Access HCV Ab V3 Tekrarlanabilirlik sonuçları 

 

Panel Üyesi N Ortalama Oran SS %CV 

Düşük Negatif 30 0.08 0.0079 9.3 

Yüksek Negatif 30 0.86 0.0378 4.4 

Düşük Pozitif 30 1.86 0.0816 4.4 

Orta Pozitif 30 4.63 0.1786 3.9 

 

9.1.2 Ara Hassasiyet 

Çalışma ve Günlere yayılan hassasiyet 
Hassasiyet paneli (N = 6), 20 gün boyunca her gün 2 çalıĢma (sabah ve öğleden sonra) olmak üzere 2 li 
tekrarlarla Access HCV Ab V3 ün bir lotu üzerinde test edilmiĢtir. 
Ortalama oran değeri, çalıĢma dahilindeki, çalıĢma arasındaki, günler arasındaki ve toplam hassasiyet 
standart sapması (SD) ile sapma katsayısı yüzdesi ( CV) hesaplanmıĢ ve Tablo 3 te gösterilmiĢtir. Tüm 
oranların CV değerleri  10 un altında bulunmuĢtur. 
 
Tablo 3: Access HCV Ab V3 Toplam Hassasiyet sonuçları 
 

Panel 
Üyesi 

N 
Ortalama 

Oran 

Çalışma 
dahilinde 

Çalışma 
arasında 

Günler 
arasında 

Toplam 
hassasiyet 

SS %CV  SS %CV  SS %CV SS %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 

Düşük 
Negatif 

80 0.09 0.006 7.3 0.002 2.4 0.004 4.5 0.008 8.9 

Yüksek 
Negatif 

80 0.98 0.040 4.1 0.040 4.1 0.040 4.1 0.069 7.1 

Düşük 
Pozitif 

80 1.84 0.072 4.0 0.059 3.3 0.043 2.4 0.103 5.6 

Orta 
Pozitif 

80 4.88 0.176 3.6 0.179 3.7 0.082 1.7 0.265 5.4 

 
Lot Arası ve Cihaz Arası Hassasiyet  
Hassasiyet paneli (N = 6), 5 gün boyunca her gün 1 çalıĢma olmak üzere 3 lü tekrarlarla üç farklı cihazda 
Access HCV Ab V3'ün 3 lotu üzerinde test edilmiĢtir. 
Lot arası ve cihaz arası standart sapma (SD) ve sapma katsayısı yüzdesi ( CV) hesaplanmıĢtır. Lot arası ve 
cihaz arası CV değerleri, HCV pozitif ve yüksek negatif panel üyeleri için  10 un altında bulunmuĢtur.  
Access HCV Ab V3 testi, reaktif ve yüksek negatif panel üyeleri ile toplam hassasiyeti  ≤ 10 Ģeklinde 
göstermiĢtir. 
 
9.1.3 Merkezler Arası Hassasiyet 
Hassasiyet paneli (N = 6), 5 gün boyunca her gün 1 çalıĢma olmak üzere 3 lü tekrarlarla 3 merkezde test 
edilmiĢtir. 
Günler arası ve toplam hassasiyet, standart sapma (SD) ve sapma katsayısı yüzdesi ( CV) olarak 
hesaplanmıĢtır. CV değerleri, HCV pozitif ve yüksek negatif panel üyeleri için  10 un altında 
bulunmuĢtur. 
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9.2 Teşhis Performansı 

9.2.1 Teşhis Spesifikliği 

 
Seçilmemiş kan donörlerinde spesifiklik 
 ilinen ve ilk kez örnek veren donörler dahil olmak üzere seçilmemiĢ donörlerden alınan toplamda 5147 
örnek (2549 serum (SSTII), 1281 K2-EDTA plazma ve 1317 lityum heparin plazma) coğrafi açıdan iki 
farklı konumda bulunan kan bankalarında Access HCV Ab V3 ile test edilmiĢtir. 5140 örneğin test sonucu 
baĢlangıçta negatif çıkmıĢtır, baĢlangıçta reaktif olup yeniden yapılan testte de reaktif çıkan 7 reaktif 
örneği (oran ≥ 1,0) bulunmuĢtur. Dolayısıyla, Access HCV Ab V3 ün spesifikliği ilk testte  99,86 
(5140/5147) bulunmuĢtur, yeniden test yapıldıktan sonra [99,72–99,95] içinde  95 lik bir güven aralığı 
bulunmuĢtur. 
 
Tablo 4: Kan donörlerinde Access HCV Ab V3 spesifikliği 
 

Kan donörlerinde 
spesifiklik 

Toplam örnek 
sayısı 

Reaktif 
olmayan 

Reaktif 
Spesifiklik (%) 

IR ve RR 

Serum 
(SSTII) 

2549 2545 4 99.84 

Plazma 
(K2-EDTA) 

1281 1278 3 99.77 

Plazma 
(Lityum heparin) 

1317 1317 0 100.0 

TOPLAM 5147 5140 7 
99.86 

95 CI (99.72-99.95) 

 
Yatan hastalarda spesifiklik 
Yatan hastalardan alınan toplam 510 serum örneği, bir üniversite hastanesinde yürütülen prospektif bir 
çalıĢma sırasında Access HCV Ab V3 ve CE iĢaretli bir anti-HCV tarama testi ile test edilmiĢtir.  
Access HCV Ab V3 te, 508 örneğin test sonucu baĢlangıçta negatif çıkmıĢtır, baĢlangıçta reaktif olup 
yeniden yapılan testte de reaktif çıkan iki reaktif örneği (oran ≥ 1,0) bulunmuĢtur.  
Access HCV Ab V3 ün spesifikliği ilk testte  99,61 (508/510) bulunmuĢtur, yeniden test yapıldıktan sonra 
[98,59–99,95] içinde %95'lik bir güven aralığı bulunmuĢtur. 
 

9.2.2 Teşhis Duyarlılığı 

 
HCV enfekte hastalardan alınan pozitif numunelerde hassasiyet 
HCV enfekte olduğu onaylı hastalardan alınan ve serolojik açıdan pozitif olan toplam 503 örnek 2 
merkezde test edilmiĢtir (Tablo 5). 
30 prospektif taze serum numunesi, 25 farklı HCV genotipi dahil olmak üzere hastaneden toplanan 448 
retrospektif genotipleĢtirilmiĢ numune (Tablo 6), ve HCV enfeksiyonu açısından izlenen hastalardan 
alınan 25 taze numune (< 24H) Access HCV Ab V3 ile test edilmiĢtir. 
Bu HCV pozitif örnekleriyle ilgili Access HCV Ab V3 hassasiyeti, [99,3 - 100] içinde %95 CI ile %100 
(503/503) olarak bulunmuĢtur 
 
HCV enfekte hastalardan taze alınan (< 24H) pozitif numunelerde hassasiyet (Tablo 5). 
Ġzlenen hastalardan taze alınan (< 24H) 25 HCV pozitif örnek Access HCV Ab V3 ile test edilmiĢtir. 
Hassasiyet  100 (25/25) olarak bulunmuĢtur. 
 
Tablo 5: HCV enfekte hastalarda Access HCV Ab V3 Hassasiyeti 
 

Numune tipi 
Toplam örnek 

sayısı 
Reaktif 

olmayan 
Reaktif Hassasiyet (%) 

Taze serum 30 0 30 100 

Genotipleştirilmiş plazma 448 0 448 100 

Virüs yükü için taze 
plazma 

25 0 25 100 

TOPLAM 503 0 503 
100 

95 CI (99.3-100.0) 
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Tablo 6: Genotipleştirilmiş HCV pozitif numunelerde Access HCV Ab V3 Hassasiyeti 
 

Genotipler 

1 2 3 4 5 6 

TOPLAM 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 

 
 
HCV serokonversiyon panellerinde hassasiyet 
Access HCV Ab V3 ün hassasiyeti, ticari olarak sunulan 46 serokonversiyon panelinden alınan 359 
numune kullanılarak CE iĢaretli bir HCV taraması EIA testine kıyasla belirlenmiĢtir. 
Ġlk pozitif kanama noktasının tespiti, CE iĢaretli HCV taraması testine kıyasla Access HCV Ab V3 ile panel 
baĢına ortalama  26 (12/46) zaman noktası daha erken olmuĢtur. 
Access HCV Ab V3, toplam 359 serokonversiyon numunesine yönelik olarak 46 HCV serokonversiyon 
paneli ile yapılan tahminlerin hassasiyeti açısından en geliĢmiĢ teknolojilerle uyumludur. 

 

9.3 Analitik Spesifiklik 

9.3.1. Çapraz reaktiflik Çalışması 

AĢağıdaki iĢaretçiler için pozitif test sonucu veren 28 farklı hastalığı / durumu temsil eden çapraz 
reaktivite sergileme potansiyeline sahip 208 numune Access HCV Ab V3 ile test edilmiĢtir. 
HTLV I/ II (6); HIV (22); Hepatit B (5 HBs antijen ve 5 anti-HBs); Hepatit A (5 HAV); Sifilis (5); 
Sitomegalovirüs (5 CMV); Epstein-Barr IgG ve IgM (10 EBV); Herpes Simplex IgG ve IgM (10 HSV); 
Toksoplazmosis IgG ve IgM (10); Rubella IgG ve IgM (10); Kızamık IgG ve IgM (10); Kabakulak IgG ve 
IgM (10); Suçiçeği Zoster (5 VZV); Grip aĢısı (5); Sıtma (5); Hemodiyaliz(5); Nakil (5);  öbrek Yetmezliği 
(5); Romatoid faktör (5); HAMA (5); Otoimmün (5 ANA ve 5 Lupus SLE); Miyelom IgG ve IgM (10); 
Candida albicans (5); anti-E. coli Ab (4); Hamilelik (5 HCG); Çok doğurgan kadınlar (5); Sirotik (16). 
208 farklı numunenin tamamı, [98,2 - 100,0] içinde  95 lik bir güven aralığı ile  100 (208/208) toplam 
spesifiklik vererek negatif olarak test edilmiĢtir. 
 

9.3.2. Girişim Çalışması 

 
Numuneler beĢ endojen kan bileĢeninin anormal konsantrasyonlarıyla (en fazla 0,2 g/L konjüge olmayan 
ve en fazla 0,3 g/L konjüge bilirubin, en fazla 33 g/L trigliserit, en fazla 120 g/L toplam protein içeren 
lipemik numuneler, en fazla 2 g/L hemoglobin içeren hemolize numuneler) veya dokuz ekzojen ilaç 
bileĢeninin terapötik konsantrasyonlarıyla (kortizol, asetilsalisilik, ibuprofen, parasetamol, streptomisin, 
asebutolol, ofloksazin, azatiyoprin, spironolakton) test edildiğinde Access HCV Ab V3 doğru sonuçları 
vermiĢtir.  
Ancak, 24 g/L (≈iki kez 13 g/L normal konsantrasyon) değerinin üstünde veya bu değere eĢit insan 
immünoglobülinleri konsantrasyonu içeren HCV negatif ve pozitif numuneleri HCV oranı üzerinde ciddi bir 
pozitif etki vermiĢtir.  u durum, negatif örnekler ile yalancı pozitif sonuçların ortaya çıkması riskini doğurur 
ancak Access HCV Ab V3 ile HC enfeksiyonunun tespitinde hiçbir risk arz etmez. 
 

9.3.3. Kanca Etkisi 

 
Ġki yüksek titrasyon örneği test edilerek kanca etkisi üzerinde çalıĢılmıĢtır. Negatif insan serumu tüm 
testler için seyreltici (1:100 - 1:3200) olarak kullanılmıĢtır. Tüm sonuçlar, artırılmıĢ seyrelme ile oran 
değerlerinde aĢağı doğru bir trend olduğunu göstermiĢtir ve bu yüksek doz kanca etkisi giriĢimi Access 
HCV Ab V3 ile gösterilmemiĢtir. 
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Ġnsan serumunda ve plazmasındaki HCV anti badilerinin kalitatif tespiti için kullanıldığında Access 
Ġmmüno Testi Sistemlerinin kalibrasyonuna yöneliktir. 
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1 Kullanım Amacı 

Access HCV Ab V3 Kalibratör kiti, insan serumunda ve plazmasındaki HCV anti badilerinin kalitatif tespiti 
için kullanıldığında Access Ġmmüno Testi Sistemlerinin kalibrasyonuna yöneliktir. 

 

2 Testin Özeti ve Açıklaması 

Access HCV Ab V3 Calibrators, Access HCV Ab V3 testini kalibre etmek (cut-off değerinin belirlenmesi) 
için kullanılır.  ir örneğin meydana getirdiği ıĢık yoğunluğu ile cut-off değerini karĢılaĢtırarak, örnekte anti-
HCV antikorlarının olup olmadığını tespit etmek mümkündür. 
 

3 Ürün Bilgisi 

3.1 Açıklama 

 Access HCV Ab V3 Calibrators 
 

Etiket üzerindeki 
tanıtıcı 

Açıklama 
Sunum / 

hazırlama 
B33459 

C0 
Negative Calibrator 

Negatif Kalibratör: 
anti-HCV antikoru için negatif insan serumu, < %0,1 sodyum 
azid (reaktif olmayan) içerir 

1 x 1 mL 
Kullanıma 
hazır 

C1 
Positive Calibrator 

Pozitif Kalibratör: 
anti-HCV antikoru için pozitif (reaktif) insan serumu, inaktif 
hale getirilmiĢtir, <  0,1 sodyum azid içerir 

1 x 1 mL 
Kullanıma 
hazır 

Calibration card Kalibrasyon Kartı : 1 

3.2 Saklama ve Kullanma İçin Gerekenler 

 Dik konumda muhafaza edin ve 2 ila 10°C arasında soğutun. 

 Kullanmadan önce hafifçe ters çevirerek içindekileri karıĢtırın.  aloncuk oluĢumundan kaçının. 

 2 ila 10°C arasında saklandığında etikette belirtilen son kullanma tarihine kadar stabildir. 

 Ġlk kullanımdan sonra ĢiĢe 2 ila 10°C arasında 120 gün stabil kalır. 

 Aralık dıĢındaki çıkan kontrol değerleri olası bir bozulmanın iĢaretidir. 
 

4 Uyarılar ve Önlemler 

 In vitro diyagnostik kullanım içindir. Yalnız sağlık profesyonelleri tarafından kullanılmak içindir. 

 Bu ürün insan veya hayvan bileĢenleri içerir. Dikkatli taĢıyın. 

  u test kiti sadece laboratuvar prosedürleri konusunda eğitimli ve olası tehlikeleri bilen kalifiye 
personel tarafından kullanılmalıdır. Uygun kıyafetler, eldivenler ve göz/yüz koruma kullanın ve Ġyi 
Laboratuvar uygulamaları kurallarına uygun Ģekilde çalıĢma yapın. 

 Reaktiflerin hazırlanmasında kullanılan insan kaynaklı materyaller test edilmiĢtir ve anti-HCV 
antikorları için pozitif olan C1 pozitif kalibratörü haricinde hepatit B yüzey antijeni (HBs Ag), insan 
immün yetmezliği (HIV-1 ve HIV-2) virüslerine karĢı antikorlar ve hepatit C virüsüne (HCV) karĢı 
antikorlar için reaktif olmadıkları bulunmuĢtur. 

  u test kiti insan kanı bileĢenleri içerir.  ilinen hiçbir test yöntemi enfeksiyona yol açan maddelerin 
yokluğunu tam garanti edemez. Dolayısıyla tüm insan türevleri, reaktifler ve insan örnekleri, 
enfeksiyon hastalık bulaĢtırma kapasitesine sahip olduğu düĢünülerek kullanılmalı, OSHA tarafından 
tanımlanan kan patojenleri için Uluslararası Önlemler, Mikrobiyoloji ve Biyomedikal 
Laboratuvarlardaki yürürlükteki CSC/NHI Biyo-güvenlik yönergeleri ve/veya yerel, bölgesel veya 
ulusal yönetmeliklerdeki tavsiyelere uyulmalıdır. 

  iyolojik döküntüler: insan kaynaklı malzemeler döküldüğünde, potansiyel bulaĢıcı oldukları kabul 
edilmelidir. Asit içermeyen döküntüler derhal kontaminasyondan arındırılmalıdır: Döküntü 
gerçekleĢen bölge, malzemeler ve kontaminasyona maruz kalan yüzeyler ve ekipmanlar, dökülen 
numunelerin içerebileceği potansiyel biyolojik tehlikeler üzerinde etkili olan uygun bir kimyevi 
dezefektan (1:10 seyreltilmiĢ çamaĢır suyu,  70-80 etanol veya izopropanol ve iodofor örn. %0,5 
Wescodyne™ Plus, vs.) ile kontaminasyondan arındırılmalı, ardından silinerek kurulanmalıdır.  
Asit içeren döküntüler uygun bir Ģekilde emilmeli (silinmeli) veya nötralize edilmeli, alan suyla 
yıkanmalı ve silinerek kurutulmalıdır; döküntüyü temizlemek için kullanılan malzemeler biyolojik atık 
iĢlemine tabi tutulması gerekebilir. Sonrasında, bu alan kimyasal dezenfektanlardan biri ile 
kontaminasyondan arındırılmalıdır. 
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 Tüm örnekleri ve test için kullanılan malzemeleri enfeksiyon unsuru içeriyormuĢçasına bertaraf edin.  
Laboratuvar kimyasalları ve biyolojik olarak tehlikeli atıklar yerel, bölgesel ve ulusal yönetmeliklere 
uygun Ģekilde atılmalıdır. 
Güvenlik Veri Sayfası (SDS) www.bio-rad.com adresinde bulunabilir. 

 

5 Prosedür 

 Kalibrasyon teorisi, kalibratörlerin yapılandırılması, kalibratör test taleplerinin girilmesi ve kalibrasyon 
verilerinin incelenmesi hakkında bilgi almak için ilgili sistem kılavuzlarına ve/veya Yardım sistemine 
bakın. 

 Access HCV Ab V3 Kalibratörler, negatif kalibratör C0 ve pozitif kalibratör C1 olarak tedarik edilir. 
Access HCV Ab V3, kendine ait barkod ile tanımlanan reaktiflerin sadece bir lotu için aktif bir 
"kalibrasyon" elde etmek amacıyla, her 56 günde bir kalibrasyon eğrisine (kesme değeri 
tanımlaması) ihtiyaç duymaktadır. 

 56 gün sonunda veya sisteme reaktiflerin baĢka bir lotu yüklendiği takdirde, eğri otomatik olarak 
geçersiz hale gelir 

 Numune kabına ve sistem ölü hacmine ek olarak her kalibrasyon, C0 kalibratörün en az 20 µL'sine 
(ikiĢerli tanımlama) ve C1 kalibratörün 30 µL sine (üçerli tanımlama) ihtiyaç duymaktadır. 

  ir damla yaklaĢık olarak 40 µL değerindedir. 
 

6 Test Kısıtlamaları 

Bir reaktifte mikrobiyal kontaminasyon veya aĢırı bulanıklık belirtisi varsa, ĢiĢeyi atın. 
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1 Kullanım Amacı 

Access HCV Ab V3 QC, Access HCV Ab V3 testinin sistem performansını izlemeye yöneliktir. 
 

2 Testin Özeti ve Açıklaması 

Kalite kontrol malzemeleri hasta numunelerinin özelliklerini simüle eder ve Access HCV Ab V3 testinin 
sistem performansının izlenmesi için gereklidir.  una ilaveten, iyi laboratuvar uygulamalarının ayrılmaz bir 
parçasıdır

(13,14,16)
. Anti-HCV antikorları için Access reaktifleri ile testler gerçekleĢtirirken, testlerin 

doğruluğunu teyit etmek üzere kalite kontrol malzemelerini dahil edin. Test sistemi düzgün çalıĢıyorsa 
test edilen değerler kabul edilebilir aralıkta olmalıdır. 

 

3 Ürün Bilgisi 

3.1 Açıklama 

 Access HCV Ab V3 QC 
 

Etiket üzerindeki 
tanıtıcı 

Açıklama 
Sunum / 

hazırlama 
B33460 

QC1 
Negative QC 

Negatif Kalite Kontrolü: 
anti-HCV antikoru için negatif (reaktif değildir) insan serumu, 
< %0,1 sodyum azid içerir. 

2 x 3.5 mL 
Kullanıma hazır 

QC2 
Positive QC 

Pozitif Kalite Kontrolü: 
anti-HCV antikoru için pozitif (reaktiftir) insan serumu, < %0,1 
sodyum azid içerir, inaktive edilmiĢ. 

2 x 3.5 mL 
Kullanıma hazır 

QC card QC kartı : 1 

3.2 Saklama ve Kullanma İçin Gerekenler 

 Dik konumda muhafaza edin ve 2 ila 10°C arasında soğutun. 

 Kullanmadan önce hafifçe ters çevirerek içindekileri karıĢtırın.  aloncuk oluĢumundan kaçının. 

 QC, 2 ila 10°C arasında saklamak koĢuluyla ĢiĢe üzerinde belirtilmiĢ olan son kullanma tarihine 
kadar stabildir. 

 Ġlk kullanımdan sonra ĢiĢe 2 ila 10°C arasında 120 gün stabil kalır. 

 Aralık dıĢı kalite kontrol değerleri olası bir bozulma belirtisidir. 

 Ortalama değerler ve standart sapmalar (SD ler) için QC değer kartına baĢvurun. 
 

4 Uyarılar ve Önlemler 

 In vitro diyagnostik kullanım içindir. Yalnız sağlık profesyonelleri tarafından kullanılmak içindir. 

  u ürün insan veya hayvan bileĢenleri içerir. Dikkatli taĢıyın. 

  u test kiti sadece laboratuvar prosedürleri konusunda eğitimli ve olası tehlikeleri bilen kalifiye 
personel tarafından kullanılmalıdır. Uygun kıyafetler, eldivenler ve göz/yüz koruma kullanın ve Ġyi 
Laboratuvar uygulamaları kurallarına uygun Ģekilde çalıĢma yapın. 

 Reaktiflerin hazırlanmasında kullanılan insan kaynaklı materyaller test edilmiĢtir ve anti-HCV 
antikorları için pozitif olan CC2 pozitif kalite kontrolü haricinde hepatit B yüzey antijeni (HBs Ag), 
insan immün yetmezliği (HIV-1 ve HIV-2) virüslerine karĢı antikorlar ve hepatit C virüsüne (HCV) 
karĢı antikorlar için reaktif olmadıkları bulunmuĢtur. 

  u test kiti insan kanı bileĢenleri içerir.  ilinen hiçbir test yöntemi enfeksiyona yol açan maddelerin 
yokluğunu tam garanti edemez. Dolayısıyla tüm insan türevleri, reaktifler ve insan örnekleri, 
enfeksiyon hastalık bulaĢtırma kapasitesine sahip olduğu düĢünülerek kullanılmalı, OSHA tarafından 
tanımlanan kan patojenleri için Uluslararası Önlemler, Mikrobiyoloji ve  iyomedikal 
Laboratuvarlardaki yürürlükteki CSC/NHI Biyo-güvenlik yönergeleri ve/veya yerel, bölgesel veya 
ulusal yönetmeliklerdeki tavsiyelere uyulmalıdır. 

  iyolojik döküntüler: insan kaynaklı malzemeler döküldüğünde, potansiyel bulaĢıcı oldukları kabul 
edilmelidir. Asit içermeyen döküntüler derhal kontaminasyondan arındırılmalıdır: Döküntü 
gerçekleĢen bölge, malzemeler ve kontaminasyona maruz kalan yüzeyler ve ekipmanlar, dökülen 
numunelerin içerebileceği potansiyel biyolojik tehlikeler üzerinde etkili olan uygun bir kimyevi 
dezefektan (1:10 seyreltilmiĢ çamaĢır suyu,  70-80 etanol veya izopropanol ve iodofor örn. %0,5 
Wescodyne™ Plus, vs.) ile kontaminasyondan arındırılmalı, ardından silinerek kurulanmalıdır.  
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Asit içeren döküntüler uygun bir Ģekilde emilmeli (silinmeli) veya nötralize edilmeli, alan suyla 
yıkanmalı ve silinerek kurutulmalıdır; döküntüyü temizlemek için kullanılan malzemeler biyolojik atık 
iĢlemine tabi tutulması gerekebilir.  
Sonrasında, bu alan kimyasal dezenfektanlardan biri ile kontaminasyondan arındırılmalıdır. 

 Tüm örnekleri ve test için kullanılan malzemeleri enfeksiyon unsuru içeriyormuĢçasına bertaraf edin.  
Laboratuvar kimyasalları ve biyolojik olarak tehlikeli atıklar yerel, bölgesel ve ulusal yönetmeliklere 
uygun Ģekilde atılmalıdır. 
Güvenlik Veri Sayfası (SDS) www.bio-rad.com adresinde bulunabilir. 

 

5 Prosedür 

 Access HCV Ab V3 QC, hasta numuneleri ile aynı Ģekilde ele alınmalıdır ve kullanılan cihaza 
ve/veya yönteme eĢlik eden talimatlar uyarınca gerçekleĢtirilmelidir.  

 Access HCV Ab V3 QC yi iĢlemek üzere, 2 kalite kontrol seviyesinin her biri için (tek tespit) numune 
kabına ve sistem ölü hacmine ilaveten minimum 10 µL numune gereklidir.  

  ir damla yaklaĢık olarak 40 µL değerindedir.  

 Örnekler "batch" formatı yerine "random access" formatta herhangi bir zamanda iĢlenebileceği için, 
kalite kontrol malzemeleri her 24-saatlik döneme dahil edilmelidir

(13,14)
. Kontrollerin daha sık 

kullanımı veya ek kontrollerin kullanımı iyi laboratuvar uygulamalarına veya laboratuvar akreditasyon 
gerekliliklerine ve yürürlükte olan yasalara dayanarak kullanıcının takdirine bırakılır..  

 Kalite kontrolü teorisi, kontrollerin yapılandırılması, QC numune test taleplerinin girilmesi ve kalite 
kontrol verilerinin incelenmesi hakkında bilgi almak için ilgili sistem kılavuzlarına ve/veya Yardım 
sistemine bakın. 

 

6 Test Kısıtlamaları 

1. Access HCV Ab V3 QC'nin Access HCV Ab V3 testi haricinde testler ile kullanımı belirlenmemiĢtir. 
2. Kabul edilebilir aralıklar içinde olmayan kalite kontrol sonuçları geçersiz test sonuçlarına iĢaret 

edebilir.  u analit için en son kabul edilebilir kalite kontrol test noktasının elde edilmesinden beri 
oluĢturulan bütün test sonuçlarını inceleyin. 

3. Reaktifte mikrobiyal kontaminasyon veya bulanıklık oluĢursa ĢiĢeyi imha edin. 
 

7 Beklenen Değerler 

Access HCV Ab V3 QC için beklenen ortalamalar (×) ve SD’ler (σ), kalite kontrol sistemi ilk yapılandırma 
kiti içindeki QC değer kartı üzerinde verilmiĢtir. Her laboratuvar kontrol sonuçlarına uygulanacak QC 
kurallarını kendisi seçerek kabul edilebilirlik kriterini belirlemelidir. Her bir kontrol sonucu ilk kabul 
edilebilirlik aralığı içinde olmalıdır. Ancak, her laboratuvar yeterli bilgi topladıktan sonra kendi ortalama ve 
SD değerlerini belirlemelidir

(13,17)
. 

Spesifik reaktivite seviyeleri, değiĢik üreticilerin analizlerinde, değiĢik uygulamalarda, değiĢik lot 
numaralarında ve değiĢik laboratuvarlarda farklılık gösterebilir, bu yüzden de her laboratuvar kendi 
reaktivite seviyelerini ve de kendi kabul edilebilir değer aralığını belirlemelidir

(13,15,16)
. Kabul edilebilir 

aralık, 30 günlük bir dönemdeki 20 saptamanın 20 veri noktasına iĢaret eden ortalamanın ±2 Standart 
Sapması içindeki bütün verileri içermelidir

(17)
. 
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BIO-RAD BU ÜRÜNLERĠN ETĠKETTE  ELĠRTĠLDĠĞĠ VE VERĠLMĠġ LĠTERATÜRDEKĠ GĠ Ġ 
PERFORMANS SAĞLAYACAĞINI GARANTĠ EDER. BIO-RAD  AġKA HERHANGĠ BIR AMAÇ ĠÇĠN 
SATILA ĠLECEĞĠNĠ VEYA UYGUNLUĞUNUN GARANTĠSĠNĠ ĠMA ETMEZ. HĠÇBIR DURUMDA BIO-
RAD YUKARIDA SÖZÜ EDĠLEN SARĠH TEMĠNATLARDAN ORTAYA ÇIKAN DOLAYLI HASARLARDAN 
SORUMLU DEĞĠLDĠR. 
 
 
Access, UniCel ve DxI,  eckman Coulter Inc.’ın ticari markalarıdır  
ProClin, Rohm and Haas Company nin veya iĢtirakinin veya üyesinin ticari bir ürünüdür. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bio-Rad 
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 92430 Marnes-la-Coquette, France    
 Tel.: +33 (0) 1 47 95 60 00 2016/03 
 Fax: +33 (0) 1 47 41 91 33 B57303A 
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