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1 Destinaţia de utilizare 
Controalele de calitate Access HIV combo QC4 & QC5 sunt destinate monitorizării performanţei 
sistemului testului Access HIV combo. Access HIV combo QC4 este un control de calitate anti-HIV-2, iar 
Access HIV combo QC5 este un control de calitate anti-HIV-1-O. 

 

2 Rezumatul şi explicarea testului 
Materialele de control al calităţii reproduc caracteristicile probelor recoltate de la pacienţi şi sunt esenţiale 
pentru monitorizarea performanţei sistemului testului Access HIV combo. În plus, acestea constituie parte 
integrantă a bunelor practici de laborator(1-8). La realizarea testelor cu reactivi Access pentru antigenul 
HIV-1 şi anticorpii anti-HIV-1/HIV-1-O/HIV-2, se vor include materiale de control al calităţii pentru 
validarea integrităţii testelor. 

 Valorile testate trebuie să se situeze în domeniul admisibil dacă sistemul de testare funcţionează 
corespunzător. 

 

3 Informaţii privind produsul 

3.1 Descriere 
 Access HIV combo QC4 & QC5 
 

Identificare pe 
etichetă Descriere 

Prezentare/ 
preparare 
B22822 

QC4 
Anti-HIV-2 

Control de calitate pozitiv anti-HIV-2: 
Ser de iepure anti-HIV-2 în ser uman negativ cu 0,1% azidă de sodiu şi 
0,25% ProClin 300 

2 x 4,4 ml 
Gata de utilizare 

QC5 
Anti-HIV-1-O 

Control de calitate pozitiv anti-HIV-1-O: 
Ser de iepure anti-HIV-1-O în ser uman negativ cu 0,1% azidă de sodiu şi 
0,25% ProClin 300 

2 x 4,4 ml 
Gata de utilizare 

QC card Cartelă de control al calităţii: 1 

3.2 Condiţii de depozitare şi manipulare 
• A se depozita în poziţie verticală la rece, la temperaturi de 2 - 10°C. 
• Amestecaţi conţinutul răsturnând cu grijă recipientul înainte de utilizare. Evitaţi formarea bulelor. 
• Controalele de calitate sunt stabile până la data expirării indicată pe etichetă, în condiţii de 

depozitare la 2 - 10°C. 
• Flaconul este stabil la temperaturi de 2 - 10°C timp de 120 de zile de la prima utilizare. 
• Indiciile unei posibile deteriorări sunt reprezentate de valorile de control în afara domeniului admisibil. 
• Consultaţi cartela valorică QC pentru valorile medii şi abaterile standard (SD). 

 

4 Avertismente şi măsuri de precauţie 
• Pentru diagnosticare in vitro. Doar pentru utilizare de către personal medical. 

4.1 Precauţii de sănătate şi siguranţă 
• Acest kit de testare trebuie manipulat doar de către personal calificat, instruit în proceduri de 

laborator şi familiarizat cu potenţialele pericole ale acestora. Purtaţi îmbrăcăminte de protecţie, 
mănuşi şi echipamente de protecţie pentru ochi/faţă corespunzătoare şi manevraţi în mod corect, în 
conformitate cu bunele practici de laborator. 

• Acest kit de testare conţine componente ale sângelui uman. Nicio metodă de testare cunoscută nu 
poate oferi o siguranţă completă cu privire la absenţa agenţilor infecţioşi. În consecinţă, toate 
produsele derivate umane, reactivii şi probele umane trebuie manevrate ca şi cum ar fi capabile să 
transmită boli infecţioase, respectând măsurile de precauţie universale recomandate pentru agenţii 
patogeni transmişi prin sânge, în conformitate cu definiţia prevăzută de OSHA, directivele din ediţia 
actuală a ghidului CDC/NHI privind Biosiguranţa în laboratoarele de microbiologie şi biomedicale 
şi/sau reglementările locale, regionale şi naţionale. 

• Deversări de produse biologice: deversările de materiale provenite din surse umane trebuie tratate 
ca fiind potenţial infecţioase. 
Deversările care nu conţin acid trebuie decontaminate imediat, incluzând zona deversării, 
materialele şi orice suprafeţe sau echipamente contaminate, cu un dezinfectant chimic adecvat care 
este eficient pentru potenţialele pericole biologice asociate probelor implicate (în mod normal, o 
soluţie cu o diluţie de 1:10 de înălbitor de uz casnic, 70-80% etanol sau izopropanol, un iodoform 
precum Wescodyne™ Plus 0,5% etc.) şi apoi şterse. 
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Deversările care conţin acid trebuie absorbite (şterse) sau neutralizate în mod corespunzător, zona 
trebuie spălată cu apă şi ştearsă; materialele utilizate pentru absorbirea produsului vărsat pot 
necesita eliminarea la deşeuri periculoase. 
Ulterior, zona trebuie decontaminată cu unul dintre dezinfectanţii chimici. 

• Eliminaţi toate probele şi materialele utilizate pentru efectuarea testului ca şi cum ar conţine un agent 
infecţios. Deşeurile de laborator, chimice sau biopericuloase trebuie manevrate şi eliminate în 
conformitate cu toate reglementările locale, regionale şi naţionale. 

• Pentru recomandări privind pericolele şi măsurile de precauţie asociate oricăror componente 
chimice din acest kit de testare, vă rugăm să consultaţi pictograma (pictogramele) menţionată(e) pe 
etichete şi informaţiile furnizate în secţiunea 4.2. Fişa tehnică de securitate (FTS) este disponibilă la 
www.bio-rad.com. 

4.2 Măsuri de precauţie cu privire la procedură 
Avertisment: 
 

 
 
H317: Poate provoca o reacţie alergică a pielii. 
P280: Purtaţi mănuşi de protecţie/îmbrăcăminte de protecţie/echipament de protecţie a ochilor/ 
echipament de protecţie a feţei. 
P333+P313: În caz de iritare a pielii sau de erupţie cutanată: consultaţi medicul. 
P302+P352: În caz de contact cu pielea: spălaţi cu multă apă şi săpun. 
P501: Aruncaţi conţinutul/containerul în acord cu regulamentele locale/regionale/naţionale/ 
internaţionale. 

• Acest produs conţine componente umane sau animale. Manipulaţi cu grijă. 
 

5 Procedură 
Controalele de calitate Access HIV combo QC4 & QC5 trebuie tratate în acelaşi mod ca probele de la 
pacienţi şi procesate în conformitate cu instrucţiunile care însoţesc instrumentul şi/sau metoda utilizată. 
Pentru procesarea materialelor de control al calităţii Access HIV combo QC4 & QC5, este nevoie de 110 
µl din probă pentru fiecare dintre cele 2 niveluri, pe lângă recipientul cu probe şi volumul rezidual al 
sistemului (determinare unică). O picătură este egală cu aproximativ 40 µl. 
Având în vedere că probele pot fi procesate în orice moment într-un format de tip „acces aleatoriu” mai 
curând decât „în loturi”, materialele pentru controlul calităţii trebuie introduse în fiecare perioadă de 24 de 
ore(1). Utilizarea mai frecventă a controalelor sau utilizarea unor controale adiţionale se află la latitudinea 
utilizatorului, în conformitate cu bunele practici de laborator sau cu cerinţele de acreditare ale 
laboratorului şi cu legislaţia în vigoare. 
Consultaţi manualele corespunzătoare sistemului şi/sau sistemul de asistenţă pentru informaţii privind 
teoria controlului calităţii, configurarea controalelor, introducerea solicitărilor de teste asupra probelor 
pentru controlul calităţii şi examinarea datelor de control al calităţii. 
 

6 Limitările testului 
1. Utilizarea controalelor de calitate Access HIV combo QC4 & QC5 nu a fost stabilită pentru alte 

teste în afară de testul Access HIV combo. 
2. Rezultatele controlului calităţii care nu se încadrează în limitele admisibile pot indica rezultate 

nevalide ale testului. Verificaţi toate rezultatele testelor obţinute începând cu ultimul punct de 
testare admisibil pentru controlul calităţii pentru acest analit. 

3. În cazul existenţei dovezilor de contaminare microbiană sau de turbiditate excesivă a unui reactiv, 
eliminaţi flaconul. 
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7 Valori anticipate 
Mediile preconizate (×) şi abaterile standard (σ) pentru controalele de calitate Access HIV combo QC4 & 
QC5 sunt indicate pe cartela valorică QC inclusă în kit. Fiecare laborator îşi va stabili propriile criterii de 
admisibilitate selectând regulile de control al calităţii care vor fi aplicate rezultatelor controlului. 
Rezultatele controalelor individuale trebuie să se încadreze în limitele domeniului admisibil iniţial. Cu 
toate acestea, fiecare laborator îşi va actualiza media şi SD după ce vor fi colectate date suficiente(1,6). 
Ţinând cont de faptul că nivelurile specifice de reactivitate pot diferi în funcţie de producătorul testului, de 
procedură, de numărul de lot şi de laborator, fiecare laborator îşi va stabili nivelul specific de reactivitate 
şi domeniul propriu de valori admisibile(1,8). Domeniul admisibil poate include toate valorile din cadrul a 
± 2 abateri standard ale mediei a 20 de valori efective din 20 de determinări efectuate în decursul unei 
perioade de 30 de zile(6). 
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BIO-RAD GARANTEAZĂ PERFORMANŢA ACESTOR PRODUSE ÎN CONFORMITATE CU 
DESCRIEREA DE PE ETICHETĂ ŞI DIN BIBLIOGRAFIA FURNIZATĂ. BIO-RAD NU OFERĂ NICIO 
GARANŢIE IMPLICITĂ DE VANDABILITATE SAU CONFORMITATE PENTRU ORICE ALT SCOP. BIO-
RAD NU VA FI ÎN NICIUN CAZ RESPONSABILĂ PENTRU DAUNE INDIRECTE CARE DECURG DIN 
GARANŢIA EXPLICITĂ MAI SUS MENŢIONATĂ. 
 
 
 
Access, UniCel şi DxI sunt mărci comerciale ale Beckman Coulter, Inc. 
ProClin este o marcă comercială a Rohm and Haas Company sau a filialelor sau firmelor asociate 
acesteia. 
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