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1 Rendeltetés 
Az Access HIV combo QC4 & QC5 célja az Access HIV combo próba rendszerteljesítményének 
monitorozása. Az Access HIV combo QC4 anti-HIV-2 minőség-ellenőrző, az Access HIV combo QC5 
pedig anti-HIV-1-O minőség-ellenőrző eszköz. 

 
2 A teszt összefoglalása és ismertetése 

A minőség-ellenőrző anyagok a betegminták jellemzőit szimulálják, és nélkülözhetetlenek az Access HIV 
combo próba rendszerteljesítményének monitorozásához. Ezen túlmenően szerves részét képezik a 
helyes laboratóriumi gyakorlatnak(1-8). A HIV-1 antigének és anti-HIV-1/HIV-1-O/HIV-2 antitestek 
kimutatását célzó, az Access reagensekkel végzett próbák elvégzésekor vonja bele a vizsgálatba a 
minőség-ellenőrző anyagokat a próba helyességének validálása érdekében. 
A próba során nyert értékek az elfogadható tartományba kell essenek a tesztrendszer megfelelő 
működése esetén. 

 
3 Termékinformációk 

3.1 Leírás 
 Access HIV combo QC4 & QC5 
 

Címkejelzés Leírás A B22822 
kiszerelése/előkészítése 

QC4 
Anti-HIV-2 

Anti-HIV-2, pozitív QC: 
Anti-HIV-2 nyúl szérum humán negatív szérumban, 
0,1% nátrium-aziddal és 0,25% ProClin 300 
tartósítószerrel 

2 x 4,4 mL 
Felhasználásra kész 

QC5 
Anti-HIV-1-O 

Anti-HIV-1-O, pozitív QC: 
Anti-HIV-1-O nyúl szérum humán negatív 
szérumban, 0,1% nátrium-aziddal és 0,25% ProClin 
300 tartósítószerrel. 

2 x 4,4 mL 
Felhasználásra kész 

QC card QC kártya: 1 

3.2 Tárolási és kezelési előírások 
• Tárolja függőleges helyzetben, 2–10 °C hőmérsékleten. 
• Az ampulla tartalmát óvatos felfordítással keverje össze használat előtt. Kerülje a buborékok 

kialakulását. 
• 2–10 °C közötti tárolás esetén a QC a címkén jelzett szavatossági időig stabil. 
• 2–10 °C hőmérséklet között tárolva az ampulla az első használattól számított 120 napig stabil. 
• Az esetleges romlást a megfelelő tartományon kívüli határérték jelzi. 
• A szórások (SD) és az átlagértékek ügyében tájékozódjon a minőség-ellenőrző kártyán szereplő 

értékből. 
 
4 Figyelmeztetések és óvintézkedések 

• In vitro diagnosztikai célra használható. Kizárólag egészségügyi szakemberek általi használatra. 

4.1 Munkavédelmi óvintézkedések 
• A tesztkészletet csak olyan szakképzett személy kezelheti, aki ismeri a laboratóriumi eljárásokat, és 

tisztában van azok lehetséges veszélyeivel. Mindig viseljen megfelelő védőöltözéket, védőkesztyűt, 
szem-/arcvédőt, és a helyes laboratóriumi gyakorlat szerint, megfelelően kezelje az anyagokat. 

• A tesztkészlet emberi vér összetevőit tartalmazza. Nincs olyan vizsgálati módszer, amivel teljes 
mértékben garantálható a fertőző ágensek hiánya, ezért minden emberi készítményt, reagenst és 
emberi mintát úgy kell kezelni, hogy azok fertőző betegségeket terjeszthetnek, betartva a vérrel 
terjedő kórokozók esetén javasolt egységes óvintézkedéseket az OSHA meghatározása szerint, az 
aktuális CDC/NHI Biosafety in Microbiological and Biomedical Laboratories irányelveit, illetve a helyi, 
állami szabályozásokat. 

• Kiömlött biológiai anyagok: a kiömlött emberi eredetű anyagokat potenciálisan fertőzőként kell 
kezelni. A savat nem tartalmazó kiömlött anyagokat azonnal el kell takarítani – beleértve a kiömlés 
területét, az anyagokat és minden szennyezett felületet vagy felszerelést – az érintett minták által 
okozott potenciális biológiai veszélynek megfelelő hatékony kémiai fertőtlenítőszerrel (ez általában 
1:10 arányban hígított háztartási fehérítő, 70–80%-os etanol vagy izopropanol és jodofór, például 
0,5%-os Wescodyne™ Plus stb.), majd szárazra kell törölni. 
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A savat tartalmazó kiömlött anyagokat megfelelően fel kell itatni (fel kell törölni) vagy semlegesíteni 
kell, a területet le kell öblíteni vízzel, és szárazra kell törölni. Előfordulhat, hogy azok az anyagok, 
amelyeket a kiömlött anyag felszívására használtak, veszélyes hulladékként kezelendők. 
Ezt követően a területet vegyi fertőtlenítővel fertőtleníteni kell. 

• A teszt elvégzése során felhasznált valamennyi mintát és anyagot oly módon ártalmatlanítsa, mintha 
az fertőző hatású lenne. A laboratóriumi, kémiai és biológiai veszélyeket jelentő hulladék anyagokat 
a helyi, regionális és országos előírásoknak megfelelően kezelje és ártalmatlanítsa. 

• A tesztkészletben fellelhető kémiai összetevők kockázati és óvintézkedési ajánlásaival kapcsolatban 
tekintse át a címkéken biztosított képjelzést (képjelzéseket) és a 4.2 részben megadott 
információkat. A biztonsági adatlap a következő címen érhető el: www.bio-rad.com. 

4.2 Az eljárással kapcsolatos óvintézkedések 
Figyelem! 
 

 
 
H317: Allergiás bőrreakciót válthat ki. 
P280: Védőkesztyű/védőruha/szemvédő/arcvédő használata kötelező. 
P333+P313: Bőrirritáció vagy kiütések megjelenése esetén: orvosi ellátást kell kérni. 
P302+P352: Ha bőrre kerül: Lemosás bő szappanos vízzel. 
P501: Az edény tartalmát / a tartályt a helyi/regionális/nemzeti/nemzetközi szabályozásoknak 
megfelelően kell hulladékként elhelyezni. 

• Ez a termék emberi vagy állati összetevőket tartalmaz. Óvatosan kezelendő. 
 

5 Eljárás 
Az Access HIV combo QC4 & QC5 ugyanúgy kezelendő, mint a betegminták, használatának pedig az 
alkalmazott berendezésre és / vagy módszerre vonatkozó utasításnak megfelelően kell történnie. 
Az Access HIV combo QC4 & QC5 feldolgozásához 110 µl minta szükséges mindkét szinthez (egy 
példányban meghatározva) a mintatartón és a rendszer holttérfogatán felül. Egy csepp körülbelül 40 μl 
folyadéknak felel meg. 
Mivel a minták „tömbösített” formátum helyett „véletlenszerű hozzáférés” formátumban bármikor 
feldolgozhatók, minőség-ellenőrzési anyagokat minden 24 órás időszakban be kell helyezni(1). A 
kontrollok gyakoribb használata vagy további kontrollok használata a felhasználó belátására van bízva, 
ami alapulhat a helyes laboratóriumi gyakorlatokon, a laboratóriumi akkreditáció előírásain, illetve a 
hatályos törvényeken. 
A minőség-ellenőrzési elméletre, a minőség-ellenőrzés konfigurációjára, a minőség-ellenőrző tesztminta 
lekérésének bevitelére és a minőség-ellenőrzési adatok áttekintésére vonatkozó információ ügyében 
tájékozódjon a megfelelő rendszer-kézikönyvből és/vagy a Súgó rendszerből. 
 

6 A teszt korlátai 
1. Az Access HIV combo QC4 & QC5 alkalmazását nem vizsgálták az Access HIV combo próbán 

kívül más próbával. 
2. Az elfogadható tartományon kívül eső minőség-ellenőrzési eredmények érvénytelen 

teszteredményekre utalhatnak. Ennek az analitnak a vonatkozásában vizsgálja meg az utolsó 
elfogadható minőség-ellenőrzési tesztpont óta készült összes teszteredményt. 

3. Amennyiben a reagens mikrobiológiai szennyeződésére utaló bizonyíték van, vagy az ampulla 
tartalma túlzottan zavaros, selejtezze le az ampullát. 

 
7 Várható értékek 

Az Access HIV combo QC4 és QC5 várható átlagát (×) és szórás (SD) (σ) értékeit a készletben található 
QC értékkártya tartalmazza. Minden laboratóriumnak kötelessége meghatározni a saját megfelelőségi 
kritériumait a minőség-ellenőrzési eredmények vonatkozásában alkalmazott minőség-ellenőrzési 
szabályok kiválasztásával. Az egyéni ellenőrzési eredmények az előzetesen meghatározott 
megfelelőségi tartományba kell essenek, ugyanakkor megfelelő mennyiségű adat összegyűjtését 
követően minden laboratóriumnak kötelessége frissíteni az átlagértékeket és SD értékeket(1,6). 
Mivel a reaktivitás adott szintjei a próba gyártója szerint, eljárásonként, tételszámonként és 
laboratóriumonként változhatnak, minden laboratóriumnak meg kell határoznia a reaktivitás adott szintjét, 
és meg kell állapítania saját elfogadható értéktartományait.(1,8). A megfelelőségi tartomány minden értéket 
tartalmazhat egy 30 napos időszakban végzett 20 meghatározás 20 adatpontja átlagának ± 2 SD értéken 
belül.(6).  
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A BIO-RAD JÓTÁLLÁST VÁLLAL AZÉRT, HOGY EZEK A TERMÉKEK A CÍMKÉKEN ÉS A 
BIZTOSÍTOTT IRODALOMBAN FOGLALTAKNAK MEGFELELŐEN TELJESÍTENEK. A BIO-RAD ELÁLL 
MINDEN VÉLELMEZETT JÓTÁLLÁSTÓL, AMI AZ ÉRTÉKESÍTHETŐSÉGRE VAGY A BÁRMILYEN 
EGYÉB CÉLRA TÖRTÉNŐ FELHASZNÁLHATÓSÁGRA VONATKOZIK. A BIO-RAD SEMMILYEN 
KÖRÜLMÉNYEK KÖZÖTT NEM VONHATÓ FELELŐSSÉGRE SEMMILYEN, A FENT EMLÍTETT 
KIFEJEZETT SZAVATOSSÁGN KÍVÜLI BÁRMILYEN KÖVETKEZMÉNYES KÁRÉRT. 
 
 
 
Az Access, az UniCel és a Dxl a Beckman Coulter, Inc. védjegyei. 
A ProClin a Rohm and Haas Company vagy a leányvállalatainak vagy társvállalatainak a védjegye. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bio-Rad 
 3, Boulevard Raymond Poincaré 
 92430 Marnes-la-Coquette, France    
 Tel.: +33 (0) 1 47 95 60 00 2015/01 
 Fax: +33 (0) 1 47 41 91 33 B71111A 
 www.bio-rad.com A Változat 
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