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1 . Numatytoji paskirtis 
„Access HIV combo QC4 & QC5“ skirtos sistemos savybėms tikrinti, atliekant tyrimą „Access HIV combo“. 
„Access HIV combo QC4“ yra antikūnų prieš ŽIV-2 kokybės kontrolės medžiaga, o „Access HIV combo 
QC5“ – antikūnų prieš ŽIV-1-O kokybės kontrolės medžiaga. 

2 . Tyrimo santrauka ir paaiškinimas 
Kokybės kontrolės medžiagos imituoja pacientų mėginių charakteristikas ir yra būtinos „Access HIV 
combo“ tyrimų sisteminiam veiksmingumui stebėti. Be to, jos sudaro neatskiriamą geros laboratorinės 
praktikos dalį(1-8). Atliekant tyrimus su „Access“ reagentais ŽIV-1 antigenui ir ŽIV-1 / ŽIV-1-O / ŽIV-2 
antikūnams aptikti, kad būtų galima užtikrinti tyrimų nuoseklumą taip pat reikia naudoti kokybės kontrolės 
medžiagas. 
Jei tyrimų sistema veikia tinkamai, tyrimų vertės turi neviršyti leistino verčių diapazono ribų. 

3 . Informacija apie gaminį 
3.1 . Aprašas 

„Access HIV combo QC4 & QC5“ 

Identifikavimo 
žymuo etiketėje Aprašas 

Pateikimas / 
paruošimas 

B22822 

QC4 
Anti-HIV-2 

Antikūnai prieš ŽIV-2, teigiama kokybės kontrolės medžiaga 
Antikūnams prieš ŽIV-2 triušio serumas neigiamame žmogaus 
serume su 0,1 % natrio azido ir 0,25 % „ProClin 300“. 

2 x 4,4 ml 
Paruošta naudoti 

QC5 
Anti-HIV-1-O 

Antikūnai prieš ŽIV-1-O, teigiama kokybės kontrolės medžiaga 
Antikūnams prieš ŽIV-1-O teigiamas triušio serumas neigiamame 
žmogaus serume su 0,1 % natrio azido ir 0,25 % „ProClin 300“. 

2 x 4,4 ml 
Paruošta naudoti 

QC card KK kortelė: 1 

3.2 . Laikymo ir naudojimo sąlygos 
• Laikyti statmenai ir šaltai 2–10 °C temperatūroje.
• Prieš naudodami sumaišykite turinį lengvai pavartydami. Venkite burbuliukų susidarymo.
• Jei laikoma 2–10 °C temperatūroje, išlieka stabilūs iki etiketėje nurodytos galiojimo pabaigos datos.
• Buteliukas išlieka stabilus 2–10 °C temperatūroje 120 dienų po pirmojo panaudojimo.
• Jei kontrolinės vertės neatitinka diapazono ribų, reagentai gali būti netinkami naudoti.
• Vidutinių verčių ir standartinių nuokrypių ieškokite QC verčių kortelėje.

4 . Įspėjimai ir atsargumo priemonės 
• Skirta in vitro diagnostikai. Skirta naudoti tik sveikatos priežiūros specialistams.

4.1 . Su sveikata ir sauga susijusios atsargumo priemonės 
• Šį tyrimo rinkinį turi naudoti tik kvalifikuoti darbuotojai, išmokyti laboratorinių procedūrų ir susipažinę

su galimais jų pavojais. Dėvėkite tinkamus apsauginius drabužius, mūvėkite pirštines, užsidėkite 
akių / veido apsaugos priemones ir tinkamai naudokite vadovaudamiesi gera laboratorine praktika. 

• Šiame tyrimo rinkinyje yra žmogaus kraujo komponentų. Joks žinomas tyrimo metodas negali visiškai
užtikrinti, kad infekcijos sukėlėjų nėra. Todėl visus iš žmogaus skysčių pagamintus preparatus, 
reagentus ir iš žmogaus paimtus mėginius reikia naudoti kaip galinčius pernešti infekcines ligas, 
imantis tokių rekomenduojamų universaliųjų atsargumo priemonių dėl per kraują plintančių patogenų, 
kurios nurodytos OSHA gairėse (naujausiame CDC / NHI leidinyje „Biologinė sauga mikrobiologijos ir 
biomedicinos laboratorijose“) ir (arba) vietos, regiono arba šalies nuostatuose. 

• Išsiliejusios biologinės medžiagos. Su išsiliejusiomis žmoginėmis medžiagomis reikia elgtis kaip su
galinčiomis sukelti infekciją. 
Jei išsiliejusių medžiagų sudėtyje nėra rūgšties, jas reikia nedelsiant padaryti nekenksmingas – 
apdorojant išsiliejimo vietą, medžiagas, visus užterštus paviršius ir įrangą tinkamu cheminiu 
dezinfekantu, efektyviai veikiančiu galimus išsiliejusių mėginių biologinio pavojaus šaltinius 
(paprastai 1:10 santykiu atskiestu buitiniu balikliu, 70–80 % etanoliu arba izopropanoliu, jodoforu 
pvz., 0,5 % „Wescodyne™ Plus“ ir t. t.) – ir sausai nušluostyti. 
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Jei išsiliejusių medžiagų sudėtyje yra rūgšties, jas reikia tinkamai sugerti (iššluostyti) arba 
neutralizuoti, užterštą vietą nuplauti vandeniu ir sausai iššluostyti. Panaudotą sugėriklio medžiagą 
gali prireikti šalinti kaip pavojingas atliekas. 
Paskui tą vietą reikia padaryti nekenksmingą vienu iš cheminių dezinfekantų. 

• Visus mėginius ir tyrimui atlikti naudotas medžiagas šalinkite kaip infekciją galinčias sukelti
medžiagas. Laboratorines, chemines arba biologiškai pavojingas atliekas reikia tvarkyti ir šalinti
laikantis visų vietos, regiono bei šalies nuostatų.

• Rekomendacijų dėl pavojų ir atsargumo priemonių, susijusių su šio tyrimo rinkinio cheminėmis
medžiagomis, žr. etiketėse pavaizduotose piktogramose ir 4.2 skyriuje pateiktoje informacijoje.
Saugos duomenų lapą (SDL) galima gauti svetainėje www.bio-rad.com.

4.2  Su procedūra susijusios atsargumo priemonės 
Įspėjimas: 

H317: Gali sukelti alerginę odos reakciją.
H412: Kenksminga vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus.
P273: Saugoti, kad nepatektų į aplinką.
P280: Mūvėti apsaugines pirštines/dėvėti apsauginius drabužius/naudoti akių (veido) apsaugos 
priemones. 
P333+P313: Jeigu sudirginama oda arba ją išberia: kreiptis į gydytoją.
P302+P352 (b): PATEKUS ANT ODOS: Nuplauti dideliu kiekiu muilo ir vandens.
P501 (a): Turinį/talpą išpilti (išmesti) - šalinti pagal vietines / regionines / nacionalines / tarptautines 
taisykles.
• Šiame gaminyje yra iš žmogaus arba gyvūnų išgautų komponentų. Naudokite atsargiai.

5  Procedūra 
„Access HIV combo QC4 & QC5“ turėtų būti tvarkoma taip pat kaip paciento mėginiai ir vykdoma pagal 
instrumento instrukcijas ir (arba) naudojamą metodą. 
Norint apdoroti „Access HIV combo QC4 & QC5“, reikia bent 110 µl mėginio kiekvienam iš 2 lygių ir 
mėginių talpyklės bei sistemos nenaudojamo tūrio (vienam nustatymui). Vienas lašas atitinka maždaug 
40 µl. 
Kadangi mėginius galima bet kuriuo metu apdoroti „atsitiktinės prieigos“ principu, o ne „paketais“, 
kiekvienam 24 valandų laikotarpiui reikia naudoti kokybės kontrolės priemones(1). Ar reikia kontrolę 
naudoti dažniau arba naudoti papildomas kontrolines medžiagas, turi nuspręsti vartotojas, remdamasis 
gera laboratorine praktika arba laboratorijos akreditacijos reikalavimais ir galiojančiais įstatymais. 
Informacijos apie kokybės kontrolės teorija, kontrolių konfigūravimą, kokybės kontrolės mėginio tyrimo 
užsakymo įvestį ir kokybės kontrolės duomenų peržiūrą ieškokite atitinkamų sistemų vadovuose ir (arba) 
pagalbos sistemose. 

6 . Tyrimo apribojimai 
1. „Access HIV combo QC4 & QC5“ naudojimas nebuvo nustatytas su kitais tyrimais, išskyrus tyrimą

„Access HIV combo“.
2. Jei kokybės kontrolės rezultatai nepatenka į priimtinumo ribas, tai gali reikšti, kad tyrimo rezultatai

netinkami.
Patikrinkite visus tyrimų rezultatus, gautus po paskutinio priimtino rezultato šios analitės kokybės
kontrolės tyrimo.

3. Jei yra kontrolės užsiteršimo mikrobais požymių arba per didelis drumstumas reagente, išmeskite
buteliuką.

7 . Tikėtinos reikšmės 
„Access HIV combo QC4 & QC5“ medžiagų tikėtini vidurkiai (×) ir standartiniai nuokrypiai (σ) pateikti 
kokybės kontrolės (KK) reikšmių kortelėje, kuri yra rinkinyje. Pasirinkdama KK taisykles, taikytinas 
kontroliniams rezultatams, kiekviena laboratorija turėtų nustatyti savo tinkamumo kriterijus. Pavieniai 
kontroliniai rezultatai gali būti priskiriami pradiniam tinkamumo intervalui. Tačiau kiekviena laboratorija 
turėtų atnaujinti vidurkį ir SD, kai tik bus surinkta pakankamai duomenų(1,6). 
Pastaba: Skirtingų partijų „Access HIV combo“ KK reikšmės gali skirtis. Jei reikšmės atitiks priimtiną 
intervalą, nurodytą KK reikšmių kortelėje, galutiniam rezultatui įtakos tai neturės. Reikšmių nukrypimai nuo 
pradinio priimtino intervalo nereiškia sistemos klaidų ir nereikalauja su sistema atlikti jokių specialių 
veiksmų. 
Atsižvelgiant į tai, kad skirtingų gamintojų tyrimų, procedūrų, partijų ir laboratorijų savitieji reaktyvumo 
lygiai gali skirtis, kiekviena laboratorija turi nustatyti savą reaktyvumo lygį ir priimtinų reikšmių intervalą(1,8). 
Į priimtiną intervalą galėtų patekti visos vertės iš ± 2 SD intervalo nuo 20 duomenų rinkinių, gautų 20 
tyrimų per 30 dienų laikotarpį, vidurkio(6). 
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„BIO-RAD“ GARANTUOJA, KAD ŠIE PRODUKTAI ATITIKS ETIKETĖSE IR NURODYTOJE 
LITERATŪROJE NURODYTAS SAVYBES. „BIO-RAD“ PANEIGIA BET KOKIĄ NUMANOMĄ PREKINIO 
PAKLAUSUMO AR TINKAMUMO KOKIAM NORS KITAM TIKSLUI GARANTIJĄ. „BIO-RAD“ NĖRA 
ATSAKINGA UŽ JOKIUS KAIP PASEKMĖ PATIRTUS NUOSTOLIUS, ATSIRANDANČIUS DĖL MINĖTOS 
IŠREIKŠTOS GARANTIJOS. 

Pakuotės lapelį galima rasti svetainėje www.bio-rad.com/access-virology ir www.beckmancoulter.com. 

Dėl klientų aptarnavimo kreipkitės į vietinį atstovą arba susiraskite kontaktinę „Beckman Coulter“ pasaulinių 
biurų informaciją svetainėje www.beckmancoulter.com.

BIO-RAD yra „Bio-Rad Laboratories, Inc.“ prekės ženklas.
„Access“, „UniCel“ ir „DxI“ yra „Beckman Coulter, Inc.“ prekių ženklai. Visi čia vartojami prekių ženklai yra 
jų atitinkamų savininkų nuosavybė.

Bio-Rad 
3, Boulevard Raymond Poincaré 
92430 Marnes-la-Coquette, France 
Tel. +33 (0) 1 47 95 60 00 2020/10 
Faks. +33 (0) 1 47 41 91 33 B71114B 
www.bio-rad.com B versija 
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