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1 Použití 
Kontrola Access HIV combo QC4 a QC5 je určena ke sledování funkční způsobilosti testu Access HIV 
combo. Access HIV combo QC4 je kvalitativní kontrola protilátek proti viru HIV-2 a Access HIV combo 
QC5 je kvalitativní kontrola protilátek proti viru HIV-1-O. 

 
2 Souhrn a vysvětlení testu 
 Materiály pro kontrolu kvality simulují charakteristiky vzorků pacienta a mají zásadní význam pro 

monitorování účinnosti metody Access HIV combo. Kromě toho jsou nedílnou součástí správné 
laboratorní praxe(1-8). Při provádění analýz s reagenciemi Access na antigen HIV-1 a protilátky proti HIV-
1/HIV-1-O/HIV-2 zařaďte materiály pro kontrolu kvality k validování integrity analýz. Pokud systém 
funguje správně, naměřené výsledky by měly spadat do akceptovatelného rozmezí. 

 
3 Informace o produktu 

3.1 Popis 
 Access HIV combo QC4 & QC5 
 

Označení na 
etiketě Popis 

Balení/ 
Přípravek 
B22822 

QC4 
Anti-HIV-2 

Anti-HIV-2, pozitivní QC: 
Králičí sérum s protilátkami proti viru HIV-2 v lidském negativním 
séru s 0,1 % 
azidu sodného a 0,25 % přípravku ProClin 300 

2 x 4,4 ml 
Připravené k 

použití 

QC5 
Anti-HIV-1-O 

Anti-HIV-1-O, pozitivní QC: 
Králičí sérum s protilátkami proti viru HIV-1-O v lidském 
negativním séru s 0,1 % azidu sodného a 0,25 % přípravku 
ProClin 300 

2 x 4,4 ml 
Připravené k 

použití 

QC card Karta QC: 1 

3.2 Podmínky skladování a manipulace 
• Uchovávejte při 2–10 °C ve vertikální poloze. 
• Před použitím promíchejte obsah opatrným obracením. Zamezte tvorbě bublin. 
• Stabilní do exspirační doby uvedené na štítku při teplotě 2–10 °C. 
• Lahvička je stabilní 120 dní po prvním použití, je-li skladována při teplotě 2 až 10 °C. 
• Kontrolní hodnoty mimo rozsah jsou známkami možného znehodnocení. 
• Střední hodnoty a směrodatné odchylky (SO) naleznete na kartě hodnot QC. 

 
4 Upozornění a bezpečnostní opatření 

• Pouze pro diagnostiku in vitro. Pouze pro použití zdravotnickým personálem. 

4.1 Zdravotní a bezpečnostní opatření 
• S touto testovací sadou smí zacházet pouze kvalifikovaný personál vyškolený v laboratorních 

postupech a seznámený s jejich potenciálními riziky. Používejte vhodný ochranný oděv, ochranné 
rukavice a ochranné brýle / obličejový štít a s materiálem zacházejte náležitě v souladu se zásadami 
správné laboratorní praxe. 

• Tato testovací sada obsahuje složky lidské krve. Žádná známá testovací metoda nemůže spolehlivě 
vyloučit přítomnost infekčních agens. V důsledku toho je třeba se všemi humánními deriváty, činidly 
a humánními vzorky zacházet jako s potenciálně infekčními dle doporučených univerzálních 
bezpečnostních opatření pro krevní patogeny, jak je definováno OSHA, pokynů z aktuálního 
CDC/NHI o biologické bezpečnosti v mikrobiologických a biomedicínských laboratořích a/nebo 
místních, regionálních, národních předpisů. 

• Úniky biologického materiálu: uniklý materiál lidského původu by měl být považován za potenciálně 
infekční. Úniky neobsahující kyselinu je třeba okamžitě dekontaminovat, a to včetně okolí úniku, 
materiálů a jakéhokoli znečištěného povrchu nebo zařízení, vhodným chemickým dezinfekčním 
přípravkem, který je účinný na potenciální biologické nebezpečí konkrétních vzorků ( např. „obyčejně 
domácí bělidlo“- roztok chlornanu sodného naředěného v poměru 1:10, 70–80% etanol nebo 
isopropanol, jodofor [jako je například 0,5% Wescodyne™ Plus atd.), a utřít do sucha. 
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• Únik s obsahem kyseliny by měl být vhodně absorbován (utřen) jednoúčelovým materiálem určeným 
pro likvidaci nebezpečného materiálu nebo neutralizován, oblast je třeba opláchnout vodou a vysušit; 
materiály použité pro setření kontaminovaných ploch musí být likvidovány jako nebezpečný materiál. 
Oblast by měla být následně dekontaminována některým z chemických dezinfekčních prostředků. 

• Všechny vzorky a materiály použité pro provedení testu likvidujte tak, jako by obsahovaly infekční 
agens. S laboratorním, chemickým nebo nebezpečným odpadem je třeba zacházet a likvidovat jej 
v souladu se všemi místními, regionálními a národními předpisy. 

• Pro doporučení o rizicích a opatřeních spojených s chemickými komponenty v této testovací sadě viz 
piktogram(y) vyznačené na etiketách a informace v oddílu 4.2. 
Bezpečnostní list (BL) je dostupný na www.bio-rad.com. 

4.2 Opatření spojená s postupem 
Varování: 
 

 
 

H317: Může vyvolat alergickou kožní reakci. 
P280: Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít. 
P333+P313: Při podráždění kůže nebo vyrážce: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření. 
P302+P352: PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody a mýdla. 
P501: Obsah/nádobu likvidujte v souladu s místními/regionálními/národními/mezinárodními předpisy. 

 
• Tento produkt obsahuje složky lidského nebo živočišného původu. Zacházejte s ním opatrně. 
 

5 Pracovní postup 
S Access HIV combo QC4 & QC5 zacházejte stejným způsobem jako s pacientským vzorkem a vyšetření 
provádějte podle pokynů k použitému přístroji a/nebo k použité metodě. 
Ke zpracování kontroly Access HIV combo QC4 & QC5 je pro každou ze 2 úrovní potřeba 110 μl vzorku 
s ohledem na mrtvý objem nádobky na vzorek a mrtvý objem systému (jednotlivé stanovení). Jedna 
kapka má přibližně 40 μl. 
Vzhledem k tomu, že vzorky lze zpracovat kdykoli ve formátu „náhodného přístupu“ (po jednotlivých 
vzorcích, „random access“) spíše než ve formátu „dávek vzorů“ („batch“), je třeba použít materiály pro 
kontrolu kvality každých 24 hodin(1). Častější použití kontrol nebo použití dalších kontrol je ponecháno na 
rozhodnutí uživatele na základě požadavků pro správnou laboratorní praxi či akreditaci laboratoře a 
platných zákonů. Informace o teorii kontroly kvality, konfigurování kontrol, zadání požadavku na testování  
kontroly kvality a přezkoumání údajů z kontroly naleznete v příslušných příručkách k systémům a/nebo v 
„Nápovědě“ k příslušným systémům. 
 

6 Omezení testu 
1. Použití kontroly Access HIV combo QC4 & QC5 nebylo stanovováno s jinými analýzami než 

s analýzou Access HIV combo. 
2. Výsledky kontroly kvality, které nespadají do akceptovatelných rozsahů, mohou naznačovat 

neplatné výsledky testů. Zkontrolujte všechny výsledky získané od doby získání posledního 
akceptovatelného bodu kontroly kvality pro tento analyt. 

3. Pokud existují známky mikrobiální kontaminace nebo je činidlo nadměrně zakalené, lahvičku 
zlikvidujte. 

 
7 Předpokládané hodnoty 

Očekávané průměry (×) a směrodatné odchylky (σ) pro Access HIV combo QC4 a QC5 jsou uvedeny na 
kartě hodnot QC, která je součástí soupravy ke konfiguraci systému pro počáteční kontrolu kvality. Každá 
laboratoř musí stanovit vlastní kritéria akceptovatelnosti volbou pravidel QC, která mají být uplatněna na 
výsledky kontrol. Výsledky jednotlivých kontrol by měly spadat do výchozího rozsahu akceptovatelnosti, 
každá laboratoř by však měla aktualizovat průměr a směrodatnou odchylku po shromáždění 
dostatečného množství dat(1,6). 
Vzhledem k tomu, že se specifické úrovně reaktivity mohou lišit pro testovací soupravy různých výrobců, 
různé postupy, různá čísla šarží a různé laboratoře, každá laboratoř by měla určit specifickou úroveň 
reaktivity a určit vlastní rozsah akceptovatelných hodnot(1,8). Akceptovatelný rozsah může zahrnovat 
všechny hodnoty v intervalu ±2 SO průměru 20 datových bodů ze 20 stanovení v průběhu 30 dní(6). 
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SPOLEČNOST BIO-RAD ZARUČUJE, ŽE TYTO PRODUKTY FUNGUJÍ, JAK JE POPSÁNO NA 
ŠTÍTCÍCH A V DODANÉ LITERATUŘE. BIO-RAD ODMÍTÁ JAKOUKOLI MLČKY PŘEDPOKLÁDANOU 
ZÁRUKU PRODEJNOSTI ČI VHODNOSTI K JAKÉMUKOLI JINÉMU ÚČELU. BIO-RAD V ŽÁDNÉM 
PŘÍPADĚ NERUČÍ ZA ŽÁDNÉ NÁSLEDNÉ ŠKODY VZNIKLÉ Z VÝŠE UVEDENÉ VÝSLOVNÉ 
ZÁRUKY. 
 
 
 
Access, UniCel a DxI jsou ochrannými známkami společnosti Beckman Coulter, Inc. 
ProClin je ochranná známka společnosti Rohm and Haas Company nebo jejích poboček či dceřiných 
společností. 
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