
ACCESS 
Immunoassay System

HIV combo QC4 & QC5  B22822 

За наблюдение на работата на системата на анализа за Access HIV combo. 
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1 Предназначение 
Access HIV combo QC4 & QC5 е предназначен за наблюдение на работата на системата на 
анализа Access HIV combo. Access HIV combo QC4 е контрола на качеството на анти-HIV-2, а 
Access HIV combo QC5 е контрола на качеството на анти-HIV-1-O. 

2 Кратко описание и обяснение на теста 
Материалите за качествен контрол симулират характеристиките на проби от пациенти и са важни 
за мониторинга на работата на системата на теста Access HIV combo. Освен това те са интегрална 
част от добрите лабораторни практики(1-8). Когато се извършва тест с реагенти на Access за HIV-1 
антиген и анти HIV-1/HIV-1-O/HIV-2 антитела, включвайте материали за качествен контрол с цел 
валидизация на интегритета на анализите. Ако тестовата система работи правилно, резултатите 
от анализа трябва да лежат в диапазона на допустимите стойности. 

3 Информация за продукта 

3.1 Описание 
Access HIV combo QC4 & QC5 

Означение на 
етикета Описание 

Представяне/ 
Подготовка 

B22822 

QC4 
Anti-HIV-2 

Анти-HIV-2, положителен QC: 
Анти-HIV-2 заешки серум в човешки отрицателен серум с 
0,1 % 
натриев азид и 0,25 % ProClin 300 

2 x 4.4 mL 
Готови за 

използване 

QC5 
Anti-HIV-1-O 

Анти-HIV-1-О, положителен QC: 
Анти-HIV-1-О заешки серум в човешки отрицателен серум 
с 0,1 % натриев азид и 0,25 % ProClin 300 

2 x 4.4 mL 
Готови за 

използване 
QC card QC карта: 1 

3.2 Условия за съхранение и боравене 
• Да се съхранява изправен при 2 до 10° C.
• Смесете съдържанието чрез внимателно обръщане преди употреба. Избягвайте образуването

на мехурчета.
• При съхранение при 2 до 10° C стабилен до изтичане на срока на годност, указан на етикета.
• Стабилен при 2 до 10° C в продължение на 120 дни след първоначалната употреба.
• Признаци за евентуално повреждане са стойности от качествения контрол извън обхвата.
• За средните стойности и стандартните отклонения (SD) направете справка в картата за

стойностите на качествения контрол (QC).

4 Предупрежденияи предпазни мерки 
• За ин-витро диагностика. Само за професионално използване в здравеопазването.

4.1 Предпазни мерки за здравето и безопасността 
• С този тестов набор трябва да работи само квалифициран персонал, обучен по отношение на

лабораторните процедури и запознат с потенциалните рискове. Да се носи подходящо 
предпазно облекло, ръкавици и защита за очите/лицето и да се работи по подходящ начин в 
съответствие с добрите лабораторни практики. 

• Този тестов набор съдържа компоненти от човешка кръв. Не е известен метод, който да
гарантира пълното отсъствие на инфекциозни агенти. Следователно, с всички продукти от 
човешки произход, реактиви и човешки проби трябва да се работи като с потенциални 
преносители на инфекциозни болести, като се спазват препоръчителните универсални 
предпазни мерки за патогени, пренасяни по кръвен път, както са определени от OSHA, 
указанията от действащите правила за биологична безопасност в микробиологични и 
биомедицински лаборатории на CDC/NHI и/или местни, регионални и национални разпоредби. 

• Биологични разлети материали: разлети материали от човешки произход следва да се считат
за потенциално заразни. Разливи, които не съдържат киселини, трябва да се обеззаразят 
незабавно, включително зоната, на която е разлято, материалите и всякакви замърсени 
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повърхности или оборудване, и с подходящ химически дезинфектант, който действа ефикасно 
срещу потенциалните биологични опасности в съответните проби (обичайно се използва 
обикновена белина, разредена 1:10, 70–80 % етанол или изопропанол, йодофор, като 
например 0,5 % Wescodyne™ Plus и др.) и да се подсуши. Разливи, съдържащи киселини, 
следва да се попият (избършат) по подходящ начин или да се неутрализират, като зоната се 
изплакне с вода и се подсуши; може да е необходимо материалите, използвани за попиване 
на разлива, да се изхвърлят като опасни отпадъци. След това зоната следва да се обеззарази 
с един от химическите дезинфекционни препарати. 

• Всички проби и материали, използвани, за да се извърши теста, следва да се изхвърлят като
съдържащи инфекциозен агент. С лабораторните, химически и биологично опасни отпадъци
се работи и се изхвърлят в съответствие с действащите местни, регионални и национални
разпоредби.

• За препоръки относно рисковете и предпазните мерки, свързани с които и да е от химическите
съставки на този тестов набор, моля, обърнете се за справка към пиктограмата(ите),
изобразени на етикетите, и информацията, предоставена в раздел 4.2

Информационният лист за безопасност (ИЛБ) е на разположение на www.bio-rad.com.

4.2 Предпазни мерки, свързани с процедурата 
Предупреждение: 

H317: Може да причини алергична кожна реакция.
H412: Вреден за водните организми, с дълготраен ефект.
P273: Да се избягва изпускане в околната среда.
P280: Използвайте предпазни ръкавици/предпазно облекло/предпазни очила/предпазна маска за 
лице.
P333+P313: При поява на кожно дразнене или обрив на кожата: Потърсете медицински съвет/
помощ.
P302+P352 (b): ПРИ КОНТАКТ С КОЖАТА: Измийте обилно със сапун и вода.
P501 (a): Изхвърлете съдържанието/контейнера в съответствие с местните/регионалните/
националните/международните разпоредби.

• Този продукт съдържа човешки или животински съставки. Да се работи внимателно.

5 Процедура 
Access HIV combo QC4 & QC5 трябва да се третират по същия начин като пробите от пациенти и 
при работа да се спазват инструкциите, придружаващи апарата, и/или методът, който се използва. 
За работа с Access HIV combo QC4 & QC5 се изисква проба от минимум 110 µL за всяко от двете 
нива в допълнение към контейнера с пробата и мъртвия обем на системата (еднократно 
определяне). Една капка се равнява приблизително на 40 µL. 
Тъй като пробите могат да бъдат обработвани по всяко време по-скоро във формат „случаен 
достъп“, отколкото във формат „партида“, материалите за качествен контрол трябва да бъдат 
включвани във всеки 24-часов период(1). Извършването на по-чести контроли или използването на 
допълнителни контроли е оставено на преценката на потребителя, на базата на добрата 
лабораторна практика или на изискванията за акредитация на лабораторията и приложимите 
законови разпоредби. Направете справка в съответния наръчник на системата и/или в помощната 
система за информация относно теорията на контрола, конфигурирането на контролите, задаване 
на теста за качествен контрол на пробата и преглед на данните от качествения контрол. 

6 Ограничения на теста 
1. Използването на Access HIV combo QC4 & QC5 не е утвърдено при анализи, различни от

анализа на Access HIV combo.
2. Резултатите от качествения контрол, които не попадат в рамките на допустимите граници,

може да са индикация за невалидни резултати от тестовете. Проверете всички резултати от
тестове, докато от теста за качествен контрол получите последната приемлива точка за този
аналит.

3. Ако има индикации за микробно замърсяване или прекомерно помътняване на реактива,
изхвърлете шишето.
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7 Очаквани стойности 
Очакваните средни стойности (×) и SD (σ) за Access HIV combo QC4 & QC5 се предоставят на 
картата за стойностите на QC, съдържаща се в комплекта. Всяка лаборатория трябва да установи 
свои собствени критерии за допустимост, като се изберат правилата за QC, които да се прилагат 
към резултатите от контролата. Индивидуалните контролни резултати трябва да попадат в 
първоначалния диапазон на допустимост. Въпреки това, всяка лаборатория трябва да актуализира 
средната стойност и SD, след като се съберат достатъчно данни(1,6). 
Забележка: Стойностите за КК за Access HIV combo могат да варират между партидите. Докато 
стойностите са в допустимия диапазон, посочен на картата със стойности за КК, крайният резултат 
няма да бъде повлиян. Отклонения в стойностите в рамките на първоначалния допустим диапазон 
не посочват грешки в системата и не изискват специална интервенция в системата. 

При положение че специфичните нива на реактивност могат да варират между тестовете на 
различни производители, различните процедури, различните партидни номера и различните 
лаборатории, всяка лаборатория трябва да определи специфичното си ниво на реактивност и да 
въведе своите граници на допустими стойности(1,8). Диапазонът на допустимите стойности може да 
включва всички стойности в рамките на ± 2 SD от средната стойност от 20 точки от 20 определяния 
в продължение на 30 дни(6). 

Access HIV combo QC4 & QC5 B71103B 
5/8 

u014706
Highlight



Библиографични препратки 
1 Cembrowski GS, Carey RN. Laboratory quality management: QC & QA. ASCP Press, Chicago, IL, 

1989. 
2 Broome HE, Cembrowski GS, Kahn SN, Martin PL, Patrick CA. Implementation and use of a manual 

multi-rule quality control procedure. Lab Med 1985; 16: 533-537. 
3 Westgard JO, Barry PL, Hunt MR, Groth T. A multi-rule Shewhart chart for quality control in clinical 

chemistry. Clin Chem 1981; 27: 493-501. 
4 Koch DD, Oryall JJ, Quam EF, Feldbruegger DH, et al. Selection of medically useful QC procedures 

for individual tests done in a multitest analytical system. Clin Chem 1990; 36:230-233. 
5 Mugan K, Carlson IH, Westgard JO. Planning QC procedures for immunoassays. J Clin 

Immunoassay 1994;17:216-222. 
6 Approved Guideline – Statistical Quality Control for Quantitative Measurements: Principles and 

Definitions, C24-A2. February 1999. National Committee for Clinical Laboratory Standards. 
7 Approved Guideline – Specifications for Immunological Testing for Infectious Disease, I/LA 18-A2, 

Vol. 21, No. 15. 2001. Clinical and Laboratory Standards Institute. 
8 Garret PE. Quality is quantitative: so how do we QC qualitative tests. J Clin Immunoassay 1994; 17 

(4): 231-236. 

B71103B Access HIV combo QC4 & QC5 
6/8 



Access HIV combo QC4 & QC5 B71103B 
7/8 



BIO-RAD ГАРАНТИРА РАБОТАТА С ТЕЗИ ПРОДУКТИ, КАКТО Е ОПИСАНА НА ЕТИКЕТИТЕ И В 
ПРИЛОЖЕНАТА ЛИТЕРАТУРА. BIO-RAD НЕ ПОЕМА НИКАКВА КОСВЕНА ГАРАНЦИЯ ЗА 
ПРОДАВАЕМОСТ ИЛИ ГОДНОСТ ЗА ДРУГА ЦЕЛ. BIO-RAD В НИКАКЪВ СЛУЧАЙ НЕ ПОЕМА 
ОТГОВОРНОСТ ЗА ПОСЛЕДВАЩИ ЩЕТИ НА ОСНОВАНИЕ НА ГОРЕПОСОЧЕНАТА ИЗРИЧНА 
ГАРАНЦИЯ. 

Можете да откриете листовката от опаковката на www.bio-rad.com/access-virology и на 
www.beckmancoulter.com. 

За поддръжка на клиентите, моля, свържете се Вашия местен представител или потърсете 
информация за контакт с офисите на Beckman Coulter по света на www.beckmancoulter.com

BIO-RAD е търговска марка на Bio-Rad Laboratories, Inc.
Access, UniCel и DxI са търговски марки на Beckman Coulter, Inc.
Всички търговски марки, използвани тук, са собственост на съответните им притежатели

Bio-Rad 
3, Boulevard Raymond Poincaré 
92430 Marnes-la-Coquette, France 
Tel.: +33 (0) 1 47 95 60 00 2020/10 
Fax: +33 (0) 1 47 41 91 33 B71103B 
www.bio-rad.com ВЕРСИЯ B 
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