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1 Προοριζόμενη χρήση 
Τα Access HIV combo QC4 & QC5 έχουν στόχο την παρακολούθηση της απόδοσης συστήματος του προσδιορισμού 
Access HIV combo. Το Access HIV combo QC4 είναι ένας έλεγχος ποιότητας έναντι του HIV-2, ενώ το Access HIV 
combo QC5 είναι ένας έλεγχος ποιότητας έναντι του HIV-1-O. 

2 Περίληψη και επεξήγηση της εξέτασης 
Τα υλικά ελέγχου ποιότητας προσομοιώνουν τα χαρακτηριστικά των δειγμάτων των ασθενών και είναι ουσιώδη για 
την παρακολούθηση της απόδοσης συστήματος του προσδιορισμού Access HIV combo. Επιπλέον, αποτελούν 
αναπόσπαστο μέρος των ορθών εργαστηριακών πρακτικών(1-8). Κατά την εκτέλεση των προσδιορισμών με τα 
αντιδραστήρια Access για το αντιγόνο HIV-1 και τα αντισώματα έναντι των HIV-1/HIV-1-O/HIV-2, συμπεριλαμβάνετε 
υλικά ποιοτικού ελέγχου για να επικυρώνετε την ακεραιότητα των προσδιορισμών. 
Οι τιμές των προσδιορισμών θα πρέπει να βρίσκονται μέσα στα αποδεκτά όρια, εάν το σύστημα εξετάσεων 
λειτουργεί σωστά. 

3 Πληροφορίες προϊόντος 

3.1 Περιγραφή 
Access HIV combo QC4 & QC5 

Αναγνωριστικά 
στοιχεία ετικέτας Περιγραφή 

Παρουσίαση/ 
Προετοιμασία 

B22822 

QC4 
Anti-HIV-2 

Θετικός έλεγχος ποιότητας έναντι του HIV-2: 
Ορός κονίκλου έναντι του HIV-2 σε ανθρώπινο αρνητικό ορό με 0,1% αζίδιο 
του νατρίου και 0,25% ProClin 300 

2 x 4,4 mL 
Έτοιμο προς χρήση 

QC5 
Anti-HIV-1-O 

Θετικός έλεγχος ποιότητας έναντι του HIV-1-O: 
Ορός κονίκλου έναντι του HIV-1-O σε ανθρώπινο αρνητικό ορό με 0,1% 
αζίδιο του νατρίου και 0,25% ProClin 300 

2 x 4,4 mL 
Έτοιμο προς χρήση 

QC card Κάρτα ελέγχου ποιότητας: 1 

3.2 Συνθήκες αποθήκευσης και χειρισμού 
• Φύλαξη σε όρθια θέση και ψύξη στους 2 έως 10 °C.
• Αναμίξτε τα περιεχόμενα αναστρέφοντας απαλά πριν από τη χρήση. Αποφύγετε το σχηματισμό φυσαλίδων.
• Οι έλεγχοι ποιότητας είναι σταθεροί μέχρι την ημερομηνία λήξης η οποία δηλώνεται στην ετικέτα όταν

αποθηκεύονται στους 2 έως 10 °C.
• Το φιαλίδιο είναι σταθερό στους 2 έως 10 °C για 120 ημέρες μετά την αρχική χρήση.
• Τιμές ελέγχων ποιότητας εκτός εύρους αποτελούν πιθανή ένδειξη φθοράς.
• Ανατρέξτε στην κάρτα τιμών ελέγχου ποιότητας για τις μέσες τιμές και τις τυπικές αποκλίσεις (SD).

4 Προειδοποιήσεις και προφυλάξεις 
• Για διαγνωστική χρήση in vitro. Για χρήση μόνο από επαγγελματίες στον χώρο της υγειονομικής περίθαλψης.

4.1 Προφυλάξεις υγείας και ασφαλείας 
• Ο χειρισμός του παρόντος κιτ εξέτασης θα πρέπει να διεξάγεται μόνο από ειδικευμένο προσωπικό,

καταρτισμένο στις εργαστηριακές διαδικασίες και εξοικειωμένο με τους δυνητικούς κινδύνους τους. Φοράτε 
κατάλληλο προστατευτικό ρουχισμό, γάντια και προστατευτικά για τα μάτια/το πρόσωπο και χειρίζεστε τον 
εξοπλισμό κατάλληλα, σύμφωνα με την Ορθή Εργαστηριακή Πρακτική. 

• Αυτό το κιτ εξέτασης περιέχει συστατικά ανθρώπινου αίματος. Καμία γνωστή μέθοδος εξέτασης δεν μπορεί να
εξασφαλίσει πλήρως την απουσία μολυσματικών παραγόντων. Συνεπώς, η διαχείριση όλων των ανθρώπινων 
παραγώγων, των αντιδραστηρίων και των ανθρώπινων δειγμάτων θα πρέπει να γίνεται ως δυνάμενων να 
μεταδώσουν μολυσματικές ασθένειες, σύμφωνα με τις προτεινόμενες Γενικές Προφυλάξεις για μεταδιδόμενα διά 
του αίματος παθογόνα, όπως ορίζονται από τον OSHA, τις κατευθυντήριες οδηγίες από τους τρέχοντες κανόνες 
CDC/NHI για τη βιοασφάλεια σε μικροβιολογικά και βιοϊατρικά εργαστήρια ή/και τους τοπικούς, περιφερειακούς 
και εθνικούς κανονισμούς. 

• Εκχύσεις βιολογικών υλικών: Οι εκχύσεις υλικών ανθρώπινης προέλευσης θα πρέπει να αντιμετωπίζονται ως
δυνητικά μολυσματικές. 
Οι εκχύσεις που δεν περιέχουν οξύ θα πρέπει να απολυμαίνονται άμεσα, μαζί με την περιοχή έκχυσης, τα υλικά 
και όλες τις επιμολυσμένες επιφάνειες ή τον εξοπλισμό και με κατάλληλο χημικό απολυμαντικό το οποίο είναι 
αποτελεσματικό στα δυνητικά βιολογικά επικίνδυνα υλικά των εν λόγω δειγμάτων (συνήθως χλωρίνη οικιακής 
χρήσης σε αραίωση 1:10, 70-80% αιθανόλη ή ισοπροπανόλη, κάποιο ιωδοφόρο όπως 0,5% Wescodyne™ Plus 
κ.λπ.) και να σκουπίζονται καλά. 
Οι εκχύσεις που περιέχουν οξύ θα πρέπει να απορροφώνται κατάλληλα (να σκουπίζονται) ή να 
εξουδετερώνονται, ενώ η περιοχή πρέπει να καθαρίζεται καλά με νερό και να σκουπίζεται τελείως. Τα υλικά που 
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χρησιμοποιούνται για την απορρόφηση της έκχυσης ενδέχεται να πρέπει να απορρίπτονται ως επικίνδυνα 
απόβλητα. 
Η περιοχή θα πρέπει να απολυμαίνεται ακολούθως με κάποιο από τα χημικά απολυμαντικά. 

• Απορρίπτετε όλα τα δείγματα και τα υλικά που χρησιμοποιούνται για τη διεξαγωγή της εξέτασης ως εάν
περιείχαν μολυσματικό παράγοντα. Τα εργαστηριακά, χημικά ή βιολογικά επικίνδυνα απόβλητα πρέπει να
υφίστανται διαχείριση και να απορρίπτονται σύμφωνα με όλους τους τοπικούς, περιφερειακούς και εθνικούς
κανονισμούς.

• Για συστάσεις αναφορικά με τους κινδύνους και τις προφυλάξεις που σχετίζονται με οποιαδήποτε χημικά
συστατικά αυτού του κιτ εξέτασης, ανατρέξτε στα εικονογραφήματα που βρίσκονται στις ετικέτες και στις
πληροφορίες που παρέχονται στην ενότητα 4.2. Το Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας (ΔΔΑ) διατίθεται στη
διεύθυνση www.bio-rad.com.

4.2 Προφυλάξεις ως προς τη διαδικασία 
Προειδοποίηση: 

H317: Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική δερματική αντίδραση.
H412: Επιβλαβές για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις.
P273: Να αποφεύγεται η ελευθέρωση στο περιβάλλον.
P280: Να φοράτε προστατευτικά γάντια/προστατευτικά ενδύματα/μέσα ατομικής προστασίας για ταμάτια/πρόσωπο. 
P333+P313: Εάν παρατηρηθεί ερεθισμός του δέρματος ή εμφανιστεί εξάνθημα: Συμβουλευθείτε/
Επισκεφθείτεγιατρό.
P302+P352 (b): ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΕΡΜΑ: Πλύνετε με άφθονο νερό και σαπούνι.
P501 (a): Απορρίψτε τα περιεχόμενα/δοχείο σύμφωνα με τους τοπικούς/εθνικούς/διεθνείς κανονισμούς.

• Αυτό το προϊόν περιέχει ανθρώπινα ή ζωικά συστατικά. Χειριστείτε το με προσοχή.

5 Διαδικασία 
Τα Access HIV combo QC4 & QC5 θα πρέπει να αντιμετωπίζονται με τον ίδιο τρόπο όπως και τα δείγματα ασθενών 
και να εκτελούνται σύμφωνα με τις οδηγίες που συνοδεύουν το όργανο ή/και τη μέθοδο που χρησιμοποιείται. 
Για την επεξεργασία των Access HIV combo QC4 & QC5, απαιτούνται 110 µL δείγματος για καθένα από τα 2 
επίπεδα επιπροσθέτως του περιέκτη του δείγματος και του νεκρού όγκου του συστήματος (μεμονωμένος 
καθορισμός). Μία σταγόνα ισούται με 40 μL περίπου. 
Επειδή τα δείγματα μπορούν να υποβάλλονται σε επεξεργασία οποιαδήποτε στιγμή με μορφή «τυχαίας πρόσβασης» 
αντί με τη μορφή «παρτίδας», τα υλικά ελέγχου ποιότητας θα πρέπει να συμπεριλαμβάνονται σε κάθε χρονική 
περίοδο 24 ωρών(1). Η πιο συχνή χρήση μαρτύρων ή η χρήση πρόσθετων μαρτύρων αφήνεται στη διακριτική 
ευχέρεια του χρήστη με βάση τις ορθές εργαστηριακές πρακτικές ή τις απαιτήσεις πιστοποίησης του εργαστηρίου και 
τους ισχύοντες νόμους. 
Ανατρέξτε στα κατάλληλα εγχειρίδια συστήματος ή/και στο σύστημα Βοήθειας για πληροφορίες σχετικά με τη θεωρία 
ελέγχου ποιότητας, τη διαμόρφωση των μαρτύρων, την καταχώριση αιτημάτων εξέτασης δείγματος ελέγχου 
ποιότητας και την ανασκόπηση δεδομένων ελέγχου ποιότητας. 

6 Περιορισμοί εξέτασης 
1. Η χρήση των Access HIV combo QC4 & QC5 δεν έχει καθιερωθεί με προσδιορισμούς άλλους εκτός του

προσδιορισμού Access HIV combo.
2. Τα αποτελέσματα ελέγχου ποιότητας που δεν βρίσκονται εντός των αποδεκτών ορίων μπορεί να αποτελούν

ένδειξη μη έγκυρων αποτελεσμάτων εξέτασης. Εξετάστε όλα τα αποτελέσματα εξετάσεων που διενεργήθηκαν
από τη λήψη του τελευταίου σημείου εξέτασης ελέγχου ποιότητας που ήταν αποδεκτό για αυτόν τον αναλύτη.

3. Αν υπάρχει ένδειξη μικροβιακής επιμόλυνσης ή υπερβολική θολερότητα σε ένα αντιδραστήριο, απορρίπτετε
το φιαλίδιο.

7 Αναμενόμενες τιμές 
Οι αναμενόμενες μέσες τιμές (×) και τυπικές αποκλίσεις (σ) για τα Access HIV combo QC4 & QC5 παρέχονται στην 
κάρτα τιμών QC που περιλαμβάνεται στο κιτ. Κάθε εργαστήριο θα πρέπει να καθιερώνει τα δικά του κριτήρια 
δυνατότητας αποδοχής, επιλέγοντας τους κανόνες QC που θα εφαρμόζονται στα αποτελέσματα ελέγχου. Τα 
επιμέρους αποτελέσματα ελέγχου θα πρέπει να βρίσκονται μέσα στο αρχικό εύρος αποδοχής. Ωστόσο, κάθε 
εργαστήριο θα πρέπει να αναπροσαρμόζει τη δική του μέση τιμή και την τυπική απόκλιση, αφού συγκεντρωθούν 
επαρκή δεδομένα(1,6). 
Σημείωση: Οι τιμές Access HIV combo QC ενδέχεται να διαφέρουν μεταξύ παρτίδων. Εφόσον οι τιμές παραμένουν 
στο εύρος αποδοχής που αναγράφεται στην κάρτα τιμών QC, το τελικό αποτέλεσμα δεν θα επηρεαστεί. Οι 
αποκλίσεις στις τιμές εντός του αρχικού εύρους αποδοχής δεν υποδεικνύουν σφάλματα συστήματος και δεν απαιτούν 
ειδική παρέμβαση στο σύστημα. 
Δεδομένου ότι τα συγκεκριμένα επίπεδα αντιδραστικότητας ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με τον κατασκευαστή 
του προσδιορισμού, τη διαδικασία, τον αριθμό παρτίδας και το εργαστήριο, κάθε εργαστήριο θα πρέπει να καθορίζει 
το συγκεκριμένο επίπεδο αντιδραστικότητας και να καθιερώνει το δικό του εύρος αποδεκτών τιμών(1,8). Το αποδεκτό 
εύρος τιμών μπορεί να συμπεριλάβει όλες τις τιμές εντός των τιμών ±2 SD από τη μέση τιμή των 20 σημείων 
δεδομένων που προέκυψαν από 20 καθορισμούς σε περίοδο 30 ημερών(6). 
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Η BIO-RAD ΕΓΓΥΑΤΑΙ ΤΗΝ ΑΠΟΔΟΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΟΠΩΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΕΤΙΚΕΤΑ ΚΑΙ ΣΤΑ 
ΕΓΓΡΑΦΑ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ. Η BIO-RAD ΑΠΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΟΙΑΣΔΗΠΟΤΕ ΣΙΩΠΗΡΗΣ ΕΓΓΥΗΣΗΣ 
ΕΜΠΟΡΕΥΣΙΜΟΤΗΤΑΣ Ή ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΟΠΟΙΟΝΔΗΠΟΤΕ ΑΛΛΟ ΣΚΟΠΟ. ΣΕ ΚΑΜΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ Η 
BIO-RAD ΔΕΝ ΦΕΡΕΙ ΕΥΘΥΝΗ ΓΙΑ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΣΥΝΕΠΑΓΟΜΕΝΗ ΦΘΟΡΑ ΠΟΥ ΠΡΟΚΥΠΤΕΙ ΠΕΡΑΝ ΤΗΣ 
ΠΡΟΑΝΑΦΕΡΟΜΕΝΗΣ ΡΗΤΗΣ ΕΓΓΥΗΣΗΣ. 

Το ένθετο του πακέτου βρίσκεται στη διεύθυνση www.bio-rad.com/access-virology και στο 
www.beckmancoulter.com

Για υποστήριξη πελατών επικοινωνήστε με τον τοπικό σας αντιπρόσωπο ή βρείτε τα στοιχεία 
επικοινωνίας των γραφείων της Beckman Coulter παγκοσμίως στο www.beckmancoulter.com

Η ονομασία BIO-RAD αποτελεί εμπορικό σήμα της Bio-Rad Laboratories, Inc.
Η Access, η UniCel και η DxI είναι εμπορικά σήματα της Beckman Coulter, Inc.
Όλα τα εμπορικά σήματα που χρησιμοποιούνται εδώ αποτελούν ιδιοκτησία του αντίστοιχου κατόχου.

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 B71110B 
www.bio-rad.com Εκδοση B 
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