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1 Avsedd användning 
Access HIV combo QC4 & QC5  är avsedd att övervaka Access HIV combo-analysens systemprestanda. 
Access HIV combo QC4 är en anti-HIV-2-kvalitetskontroll och Access HIV combo QC5 är en anti-HIV-1-
O-kvalitetskontroll. 

 
2 Sammanfattning och förklaring av testet 

Kvalitetskontrollmaterial simulerar egenskaperna för patientprover och är mycket viktiga för 
övervakningen av Access HIV combo-analysens systemprestanda. De är en integrerad del av god 
laboratoriesed(1-8). När analyser görs med Access-reagenser för HIV-1-antigen och anti-HIV-1/HIV-1-
O/HIV-2-antikroppar, skall kvalitetskontrollmaterial inkluderas för att validera analysernas integritet. 
Analyserade värden bör falla inom det acceptabla området om testsystemet fungerar korrekt. 

 
3 Produktinformation 

3.1 Beskrivning 
 Access HIV combo QC4 & QC5 
 

Identifiering på 
etikett Beskrivning 

Form/ 
beredning 

B22822 

QC4 
Anti-HIV-2 

QC4 Anti-HIV-2, positiv kvalitetskontroll: 
anti-HIV-2 kaninserum i humant negativt serum med 0,1 % 
natriumazid och 0,25 % ProClin 300. 

2 x 4,4 ml 
bruksfärdiga 

QC5 
Anti-HIV-1-O 

QC5 Anti-HIV-1-O positiv kvalitetskontroll: 
anti-HIV-1-O kaninserum i humant negativt serum med 0,1 % 
natriumazid och 0,25 % ProClin 300. 

2 x 4,4 ml 
bruksfärdiga 

QC card QC kort: 1 

3.2 Förvaring och hantering 
• Förvara upprätt och i kylskåp vid 2 till 10°C. 
• Blanda innehållet genom att försiktigt skaka flaskan före användning. Undvik bubbelbildning. 
• Stabilt till det utgångsdatum som anges på etiketten vid förvaring vid 2 till 10 °C. 
• Innehållet i flaskan är stabilt vid 2 till 10 °C i 120 dagar efter första användningen. 
• Kvalitetskontrollvärden utanför området är möjliga tecken på försämring. 
• Se kvalitetskontrollvärdeskortet för medelvärden och standardavvikelser (SD). 

 
4 Varningar och försiktighet 

• För in vitro-diagnostik. Får endast användas av sjukvårdspersonal. 

4.1 Hälso- och säkerhetsåtgärder 
• Detta testkit bör bara hanteras av behörig personal som är utbildad i laboratorieprocedurer och 

bekant med tillhörande eventuella risker. Bär lämpliga skyddskläder, handskar och ögon-
/ansiktsskydd och hantera kitet korrekt enligt god laboratoriesed. 

• Detta testkit innehåller blodkomponenter av humant ursprung. Ingen känd testmetod kan fullständigt 
garantera frånvaro av smittsamma ämnen. Därför ska alla produkter av humant ursprung, reagenser 
och humana patientprover hanteras som om de kan överföra infektionssjukdomar. Följ alla 
rekommenderade lokala, regionala och nationella försiktighetsåtgärder för blodburna patogener. 

• Biologiskt spill: Spill av material av humant ursprung ska betraktas som potentiellt smittsamt. Spill 
som inte innehåller syror ska dekontamineras genast med lämpligt kemiskt desinfektionsmedel som 
är effektivt mot de potentiella biologiska risker som proverna utgör. Det betyder att spillområdet, 
materialen och eventuella kontaminerade ytor eller utrustningsdelar torkas av med en blandning i 
förhållandet 1:10 bestående av blekmedel, 70–80 % etanol eller isopropanol, en jodofor (t.ex. 0,5 % 
Wescodyne™ Plus) som sedan torkas torra. Spill som innehåller syra ska torkas upp eller 
neutraliseras, området spolas med vatten och torkas torrt. Material som används för att torka upp 
spill bör kasseras som biologiskt riskavfall. Området ska sedan dekontamineras med ett kemiskt 
desinfektionsmedel. 

 Access HIV combo QC4 & QC5 B71124A 
3/6 



• Kassera alla prover och material som används för att utföra testet, precis som om de innehöll ett 
smittsamt ämne. Laboratorieavfall samt kemiskt eller biologiskt riskavfall måste hanteras och 
kasseras i enlighet med alla lokala, regionala och nationella bestämmelser. 

• Rekommendationer för risker och försiktighetsåtgärder i samband med alla kemiska komponenter i 
det här testkitet finns i piktogram(men) på etiketterna och i informationen som anges i avsnitt 4.2. 
Säkerhetsdatablad (SDS) finns på www.bio-rad.com. 

4.2 Försiktighetsåtgärder relaterade till proceduren 
Varning! 
 

 
 

H317: Kan orsaka allergisk hudreaktion. 
P280: Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd. 
P333+P313: Vid hudirritation eller utslag: Sök läkarhjälp. 
P302+P352: VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket tvål och vatten. 
P501: Innehållet/behållaren avfallshanteras enligt lokala/regionala/nationella/internationella föreskrifter. 

 
• Den här produkten innehåller humana och animaliska komponenter. Hanteras varsamt. 

 
5 Procedur 

Access HIV combo QC4 & QC5  bör hanteras på samma sätt som patientprover och hanteras i enlighet 
med de instruktioner som medföljer instrumentet och/eller den metod som tillämpas. 
För att analysera Access HIV combo QC4 & QC5 krävs 110 μl prov för var och en av de 2 nivåerna 
utöver provbehållarens och systemets dödvolym (enkel bestämning). En droppe motsvarar ca 40 μl. 
Eftersom prover kan analyseras när som helst i ett format med "slumpmässig tillgång" snarare än i ett 
"batch"-format ska kvalitetskontrollmaterial inkluderas i varje 24-timmarsperiod(1). Det är upp till 
användaren att tillämpa en frekventare användning av kontroller eller att använda ytterligare kontroller 
baserat på god laboratoriesed eller laboratoriets ackrediteringskrav och tillämplig lagstiftning.  
Se relevanta systemmanualer och/eller hjälpsystem för information om kvalitetskontrollteori samt om hur 
man konfigurerar kontroller, lägger in begäran om kvalitetskontrolltest och granskar kvalitetskontrolldata. 
 
 

6 Testbegränsningar 
1. Användningen av Access HIV combo QC4 & QC5 har inte fastställts med analyser andra än 

Access HIV combo-analysen. 
2. Kvalitetskontrollresultat som inte faller inom acceptabla områden kan tyda på ogiltiga testresultat. 

Undersök alla testresultat som erhållits sedan de senast acceptabla testpunkterna för 
kvalitetskontroll erhölls för denna analyt. 

3. Om det finns bevis på mikrobiell kontaminering eller överdriven grumlighet i en reagens ska flaskan 
kasseras. 

 
7 Förväntade värden 

Förväntade genomsnitt (×) och SD (σ) för Access HIV combo QC4 och QC5 tillhandahålls på det QC-
värdekort som ingår i kitet. Alla laboratorier bör fastställa sina egna acceptabla områden genom att välja 
vilka kvalitetskontrollregler som ska tillämpas på kontrollresultaten. Enskilda kontrollresultat bör ligga 
inom det initiala acceptabla området. Varje laboratorium bör emellertid uppdatera sitt genomsnitt och SD-
värde när tillräckligt med data har samlats in(1,6). 
Eftersom den specifika reaktivitetsgraden varierar från en analystillverkare till en annan, från en procedur 
till en annan, från en batch till en annan eller från ett laboratorium till ett annat, måste varje laboratorium 
bestämma den specifika reaktivitetsgraden och fastställa sina egna acceptabla områden(1,8). Det 
acceptabla området kan t.ex. definieras som genomsnittet av 20 datapunkter av 20 bestämningar ± 2 SD 
under en 30-dagars period(6). 
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BIO-RAD UTGER EN GARANTI OM ATT DESSA PRODUKTER HÅLLER DEN PRESTANDA SOM 
BESKRIVS I BIFOGAD BETECKNING OCH LITTERATUR. BIO-RAD AVSÄGER SIG ALL 
UNDERFÖRSTÅDD GARANTI OM HANDEL ELLER LÄMPLIGHET I NÅGOT ANNAT SYFTE. UNDER 
INGA OMSTÄNDIGHETER SKALL BIO-RAD HÅLLAS SOM ANSVARIGT FÖR NÅGRA INDIREKTA 
SKADOR SOM KAN UPPSTÅ FRÅN TIDIGARE NÄMND GARANTI. 
 
 
Access, UniCel och DxI är varumärken som tillhör Beckman Coulter, Inc. 
ProClin är ett varumärke som tillhör Rohm och Haas Company eller dess dotterbolag eller närstående 
bolag. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 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 B71124A 
 www.bio-rad.com Version A 
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