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1 Tilsigtet brug 
Access HIV combo QC4 & QC5 er beregnet til overvågning af systemydeevnen for Access HIV combo-
analysen. Access HIV combo QC4 er en anti-HIV-2-kvalitetskontrol, og Access HIV combo QC5 er en 
anti-HIV-1-O-kvalitetskontrol. 

 
2 Resumé og forklaring af testen 

Kvalitetskontrolmaterialer simulerer egenskaberne i patientprøver, og de er essentielle til overvågning af 
systemydeevnen for Access HIV combo-analysen. Desuden er de en integreret del af reglerne for god 
laboratoriepraksis(1-8). Under udførelse af analyser med Access-reagenser for HIV-1-antigen og anti-HIV-
1/HIV-1-O/HIV-2-antistoffer skal der inkluderes kvalitetskontrolmaterialer til validering af analysernes 
integritet. Analyseværdierne skal falde inden for det acceptable område, hvis testsystemet fungerer 
korrekt. 

 
3 Produktinformation 

3.1 Beskrivelse 
 Access HIV combo QC4 & QC5 
 

Identifikation på 
etiket Beskrivelse 

Præsentation/ 
Forberedelse 

B22822 

QC4 
Anti-HIV-2 

Anti-HIV-2, positiv kvalitetskontrol: 
Anti-HIV-2-kaninserum i humant negativt serum med 0,1 % 
natriumazid og 0,25 % ProClin 300 

2 x 4,4 ml 
Klar til brug 

QC5 
Anti-HIV-1-O 

Anti-HIV-1-O, positiv kvalitetskontrol: 
Anti-HIV-1-O-kaninserum i humant negativt serum med 0,1 % 
natriumazid og 0,25 % ProClin 300 

2 x 4,4 ml 
Klar til brug 

QC card Kvalitetskontrolværdikort: 1 

3.2 Betingelser for opbevaring og håndtering 
• Opbevares opretstående og køligt ved 2-10 °C. 
• Bland indholdet ved forsigtigt at vende glasset op og ned før brug. Undgå, at der dannes bobler. 
• Kvalitetskontrollen er holdbar indtil den udløbsdato, der fremgår af etiketten, ved opbevaring ved 2 til 

10 °C. 
• Hætteglasset er holdbart ved 2 til 10 °C i 120 dage efter første ibrugtagning. 
• Kvalitetskontrolværdier, der falder uden for det acceptable område, er et muligt tegn på nedbrydning. 
• Se kvalitetskontrolværdikortet vedrørende middelværdier og standard afvigelser (SD). 

 
4 Advarsler og forsigtighedsregler 

• Til in vitro-diagnosticering. Udelukkende til brug af sundhedspersonale. 

4.1 Helbreds- og sikkerhedsmæssige forholdsregler 
• Dette testsæt bør kun anvendes af kvalificeret personale, der er oplært i laboratorieprocedurer og er 

bekendt med de mulige farer. Bær passende beskyttelsestøj, handsker og øjen-/ansigtsbeskyttelse, 
og håndtér materialet korrekt i henhold til god laboratoriepraksis. 

• Dette testsæt indeholder humane blodkomponenter. Ingen kendt testmetode kan give fuld sikkerhed 
for, at der ikke er smitstoffer til stede. Som følge heraf skal alle materialer af human oprindelse, 
reagenser og humane prøver håndteres, som om de var i stand til at overføre smitsomme 
sygdomme, i henhold til anbefalede universale forholdsregler for blodbårne patogener som defineret 
af OSHA, retningslinjerne fra den aktuelle CDC/NHI Biosikkerhed i mikrobiologiske og biomedicinske 
laboratorier og/eller lokale, regionale eller nationale forskrifter. 

• Spild af biologisk materiale: Spild af materiale af human oprindelse skal behandles som potentielt 
smittefarligt. Spild, der ikke indeholder syre, skal omgående dekontamineres, herunder spildområdet, 
materialer og kontaminerede overflader eller udstyr, med et egnet kemisk desinfektionsmiddel, der er 
effektivt mod de potentielle biologiske farer i de involverede prøver (almindeligvis en 1:10-fortynding 
af husholdningsblegemiddel, 70-80 % ethanol eller isopropanol, en jodopløsning, såsom 0,5 % 
Wescodyne™ Plus, osv.), og tørres tørt. Spild, der indeholder syre, skal absorberes på passende vis 
(tørres op) eller neutraliseres, området skylles med vand og tørres tørt. Materialer, der anvendes til 
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at absorbere det spildte materiale, kan kræve bortskaffelse som farligt affald. Området skal 
efterfølgende dekontamineres med et af de kemiske desinfektionsmidler. 

• Bortskaf alle prøver og alt materiale, der er anvendt ved udførelse af testen, som om de indeholdt et 
smitstof. Kemisk eller biologisk farligt laboratorieaffald skal håndteres og bortskaffes i henhold til alle 
lokale, regionale og nationale forskrifter. 

• For anbefalinger i forhold til farer og forholdsregler relateret til de kemiske bestanddele i dette 
testsæt henvises til piktogrammet/piktogrammerne på etiketterne og oplysningerne i afsnit 4.2.  
Sikkerhedsdatabladet findes på www.bio-rad.com. 

4.2 Forholdsregler vedrørende proceduren 
Advarsel: 

• Dette produkt indeholder komponenter fra mennesker eller dyr. Skal håndteres med forsigtighed. 

5 Procedure 
Access HIV combo QC4 & QC5 skal behandles på samme måde som patientprøver og køres i 
overensstemmelse med instruktionerne, der følger med det anvendte apparat og/eller den anvendte 
metode. 
Til forarbejdning af Access HIV combo QC4 & QC5 kræves 110 μl prøve til hvert af de 2 niveauer foruden 
prøvebeholder- og systemdødvolumenet (enkeltbestemmelse). Én dråbe svarer til ca. 40 µl. 
Da det er muligt at behandle prøver til enhver tid i et "random access"-format frem for et "batch"-format, 
skal kvalitetskontrolmaterialer være indbefattet i hver 24-timers periode(1). Der kan udføres hyppigere 
kvalitetskontroller eller anvendes ekstra kontroller efter brugerens eget skøn på baggrund af god 
laboratoriepraksis eller krav i relation til laboratorieakkreditering og gældende lovgivning. 
Der henvises til de relevante systemvejledninger og/eller Hjælp-systemet for information om
kvalitetskontrolteori, konfiguration af kontroller, indføring af anmodninger om kvalitetskontrol-prøvetests 
og gennemgang af kvalitetskontroldata. 

6 Testbegrænsninger 
1. Brugen af Access HIV combo QC4 & QC5 er ikke blevet fastlagt med andre analyser end Access

HIV combo-analysen. 
2. Kvalitetskontrolresultater, som ikke ligger inden for acceptable områder, kan tyde på ugyldige 

testresultater. Undersøg alle testresultater, der er frembragt siden tidspunktet for den sidste 
acceptable kvalitetskontroltest for den pågældende analyt. 

3. Hvis der er tegn på mikrobiel kontaminering eller kraftig uklarhed i et reagens, skal hætteglasset 
kasseres. 

7 Forventede værdier 
De forventede middelværdier (×) og SD’er (σ) for Access HIV combo QC4 & QC5 fremgår af 
kvalitetskontrolværdikortet, der er indeholdt i sættet. Hvert enkelt laboratorium skal fastlægge sine egne 
kriterier for, hvad der er acceptabelt, ved at vælge de regler for kvalitetskontrol, der skal gælde for 
kontrolresultaterne. Individuelle kontrolresultater skal falde inden for det indledende acceptområde. Hvert 
laboratorium skal dog opdatere middelværdien og SD, når der er indsamlet tilstrækkelige data(1,6).

Da de specifikke niveauer for reaktivitet kan variere mellem forskellige producenters analyser, forskellige 
procedurer, forskellige partinumre og forskellige laboratorier, skal hvert enkelt laboratorium bestemme det 
specifikke niveau for reaktivitet og fastlægge dets eget område for acceptable værdier(1,8). Det acceptable
område kan eventuelt omfatte alle værdier inden for ± 2 SD fra middelværdien for 20 datapunkter ud af
20 bestemmelser over en periode på 30 dage(6).
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H317: Kan forårsage allergisk hudreaktion.
H412: Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
P273: Undgå udledning til miljøet.
P280: Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ansigtsbeskyttelse. 
P333+P313: Ved hudirritation eller udslet: Søg lægehjælp.
P302+P352 (b): VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt sæbe og vand.
P501 (a): Bortskaffelse af indholdet/beholderen i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale 
forskrifter.

Bemærk: Access HIV combo QC-værdier kan variere mellem varepartier Så længe værdierne forbliver i 
acceptområdet, der er angivet på QC-værdikortet, påvirkes det endelige resultat ikke. Afvigelser i værdier 
inden for det oprindelige acceptområde indikerer ikke systemfejl og kræver ingen særlig 
systemintervention. 
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BIO-RAD GARANTERER, AT DISSE PRODUKTER VIRKER SOM BESKREVET PÅ ETIKETTERNE 
SAMT I DET MEDFØLGENDE SKRIFTLIGE MATERIALE. BIO-RAD FRASKRIVER SIG ETHVERT 
ANSVAR FOR SALGBARHED OG EGNETHED TIL ANDRE FORMÅL. BIO-RAD FRASKRIVER SIG 
ENDVIDERE ANSVAR FOR ENHVER FØLGESKADE, DER MÅTTE OPSTÅ UDEN FOR DEN 
OVENNÆVNTE, UDTRYKKELIGE GARANTI. 

Indlægsseddel kan findes på www.bio-rad.com/access-virology og på www.beckmancoulter.com. 

Til kundesupport bedes du kontakte din lokale repræsentant eller finde Beckman Coulters generelle 
kontaktoplysninger på www.beckmancoulter.com

BIO-RAD er et varemærke tilhørende Bio-Rad Laboratories, Inc. Access, UniCel and DxI er 
varemærker tilhørende Beckman Coulter, Inc. Alle varemærker, der anvendes heri, tilhører de 
respektive ejere

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 B71106B 
www.bio-rad.com Version B 
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