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Access HIV combo testinin sistem performansını denetlemeye yöneliktir. 
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Önceki sürümde yapılan değişiklikler gri renktedir.
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1 Kullanım Amacı 
Access HIV combo QC4 & QC5, Access HIV combo testinin sistem performansını denetlemek için 
tasarlanmıştır. Access HIV combo QC4, bir anti HIV-2 kalite kontrolü ve Access HIV combo QC5 da bir 
anti HIV-1-O kalite kontrolüdür. 

2 Testin Özeti ve Açıklaması 
Kalite kontrol malzemeleri hasta örneklerinin karakteristiklerini simüle eder ve Access HIV combo testinin 
sistem performansının izlenmesi için çok önemlidir. Ayrıca iyi laboratuar uygulamalarının ayrılmaz bir 
parçasıdır(1-8). HIV-1 antijeni ve anti HIV-1/HIV-1-O/HIV-2 antikorları için testler gerçekleştirirken, testlerin 
bütünlüğünü doğrulamak için kalite kontrol malzemeleri kullanın. 
Test edilen değerler, test sistemi doğru şekilde çalışıyorsa kabul edilebilir aralık içinde olmalıdır. 

3 Ürün Bilgisi 

3.1 Açıklama 
Access HIV combo QC4 & QC5 

Etiket üzerindeki 
tanıtıcı Açıklama 

Sunum / 
Hazırlama 

B22822 

QC4 
Anti-HIV-2 

Anti HIV-2, pozitif QC: 
Negatif insan serumundaki anti-HIV-2 tavşan serumu, %0,1 
sodyum azid ve %0,25 ProClin 300 ile 

2 x 4.4 mL 
Kullanıma hazır 

QC5 
Anti-HIV-1-O 

Anti HIV-1-O, pozitif QC: 
%0,1 sodyum azid ve %0,25 ProClin 300 ile negatif insan serumundaki 
anti HIV-1-O tavşan serumu. 

2 x 4.4 mL 
Kullanıma hazır 

QC card QC kartı : 1 

3.2 Saklama ve Kullanma İçin Gerekenler 
• Dik bir şekilde saklayın ve 2 - 10 °C arasında buzdolabında saklayın.
• Kullanmadan önce içeriği nazik bir şekilde ters yüz ederek karıştırın. Köpük oluşumundan kaçının.
• 2 ila 10 ºC arasında saklandığında etiketin üzerinde belirtilmiş son kullanma tarihine kadar bozulmaz.
• Şişe ilk kullanımdan sonra 2 ila 10 °C arasında 120 gün boyunca bozulmaz.
• Aralık dışında çıkan kontrol değerleri olası bir bozulmanın işaretidir.
• Ortalama değerler ve standart sapmalar (SD) için QC değer kartına bakınız.

4 Uyarılar ve Önlemler 
• In vitro diagnostik kullanım içindir. Sadece sağlık profesyonelleri tarafından kullanılmak içindir.

4.1 Sağlık ve Güvenlik Önlemleri 
• Bu test kiti sadece laboratuvar prosedürleri konusunda eğitimli ve olası tehlikeleri bilen kalifiye

personel tarafından kullanılmalıdır. Uygun kıyafetler, eldivenler ve göz/yüz koruma kullanın ve İyi 
Laboratuvar uygulamaları kurallarına uygun şekilde çalışma yapın. 

• Bu test kiti insan kanı bileşenleri içerir. Bilinen hiçbir test yöntemi enfeksiyona yol açan maddelerin
yokluğunu tam garanti edemez. Dolayısıyla tüm insan türevleri, reaktifler ve insan örnekleri, 
enfeksiyon hastalık bulaştırma kapasitesine sahip olduğu düşünülerek kullanılmalı, OSHA tarafından 
tanımlanan kan patojenleri için Uluslararası Önlemler, Mikrobiyoloji ve Biyomedikal 
Laboratuvarlardaki yürürlükteki CSC/NHI Biyo-güvenlik yönergeleri ve/veya yerel, bölgesel ve ulusal 
yönetmeliklerdeki tavsiyelere uyulmalıdır. 

• Biyolojik döküntüler: İnsan kaynaklı malzemeler döküldüğünde, potansiyel bulaşıcı oldukları kabul
edilmelidir. 
Asit içermeyen döküntüler derhal kontaminasyondan arındırılmalıdır: Döküntü gerçekleşen bölge, 
malzemeler ve kontaminasyona maruz kalan yüzeyler ve ekipmanlar, dökülen numunelerin 
içerebileceği potansiyel biyolojik tehlikeler üzerinde etkili olan uygun bir kimyevi dezefektan 
(1:10 seyreltilmiş çamaşır suyu, %70-80 etanol veya izopropanol ve iodofor örn. %0,5 Wescodyne™ 
Plus, vs. ile kontaminasyondan arındırılmalı, ardından silinerek kurulanmalıdır. 
Asit içeren döküntüler uygun bir şekilde emilmeli (silinmeli) veya nötralize edilmeli, alan suyla 
yıkanmalı ve silinerek kurutulmalıdır; döküntüyü temizlemek için kullanılan malzemeler biyolojik atık 
işlemine tabi tutulması gerekebilir. 
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Sonrasında, bu alan kimyasal dezenfektanlardan biri ile kontaminasyondan arındırılmalıdır. 
• Tüm örnekleri ve test için kullanılan malzemeleri enfeksiyon unsuru içeriyormuşçasına bertaraf edin.

Laboratuvar kimyasalları ve biyolojik olarak tehlikeli atıklar yerel, bölgesel ve ulusal yönetmeliklere
uygun şekilde atılmalıdır.

• Bu test kitinde bulunan kimyasal komponentlerle ilgili tehlikeler ve bunlardan korunma yöntemleri
konusunda öneriler için lütfen etiketler üzerinde bulunan ve ayrıca bölüm 4.2 altında yer alan resimli
grafiklere başvurun. Güvenlik Veri Sayfası (SDS) www.bio-rad.com adresinde bulunabilir.

4.2 Prosedüre İlişkin Önlemler 
Uyarı: 

H317: Ciltte alerjik reaksiyona neden olabilir. 
H412: Sudaki yaşam için zararlı ve uzun süreli etkileri mevcut.
P273: Çevreye atmaktan kaçının.
P280: Koruyucu eldiven/koruyucu giysi/koruyucu gözlük/yüz koruyucu siper takın. 
P333+P313: Cilt tahriş olur veya kızarırsa: Tıbbi destek/yardım alın. 
P302+P352: Cilt ile temas ederse: Bol sabun ve suyla yıkayın. 
P501: İçindekileri/kabı boşaltırken yerel/bölgesel/ulusal/uluslararası yönetmeliklere uyun. 

• Bu ürün insan veya hayvan bileşenleri içerir. Dikkatli taşıyın.

5 Prosedür 
Access HIV combo QC4 & QC5, hasta numuneleri ile aynı şekilde ele alınmalıdır ve kullanılan cihaza 
ve/veya yönteme eşlik eden talimatlar uyarınca gerçekleştirilmelidir. 
Access HIV combo QC4 & QC5'i işlemek üzere, 2 seviyenin her biri için numune kabına ve sistem ölü 
hacmine ilaveten 110 µL numune gereklidir (tek tespit). Bir damla yaklaşık olarak 40 µL değerindedir. 
Örnekler "batch" formatı yerine "random access" formatta herhangi bir zamanda işlenebileceği için, kalite 
kontrol malzemeleri her 24-saatlik döneme dahil edilmelidir(1). Kontrollerin daha sık kullanımı veya ek 
kontrollerin kullanımı iyi laboratuar uygulamalarına veya laboratuar akreditasyon gerekliliklerine ve 
yürürlükte olan yasalara dayanarak kullanıcının takdirine bırakılır. 
Kalite kontrol teorisi, kontrollerin ayarlanması, kalite kontrol örnek test istemi girişi ve kalite kontrol 
verilerinin kontrol edilmesi hakkındaki bilgi için konu hakkındaki sistem kılavuzuna ve / veya Yardım 
sistemine bakınız. 

6 Test Kısıtlamaları 
1. Access HIV combo QC4 & QC5'in Access HIV combo testi haricinde testler ile kullanımı

belirlenmemiştir.
2. Kabul edilebilir sınırlar içinde olmayan kalite kontrol sonuçları hatalı test sonuçlarına işaret edebilir.

Bu analit ile ilgili kabul edilebilir son kalite kontrol sonucundan itibaren çalışılmış tüm test
sonuçlarını inceleyin.

3. Mikrobiyal kontaminasyon veya bulanıklık durumunda şişeyi imha edin.

7 Beklenen Değerler 
Access HIV combo QC5 & QC5 için beklenen ortalamalar (×) ve standart sapmalar (σ), kit içindeki QC 
değer kartında sunulmaktadır. Her laboratuvar, kontrol sonuçlarına uygulanacak QC kurallarını seçerek 
kendi kabul edilebilirlik kriterlerini oluşturmalıdır. Münferit kontrol sonuçları ilk kabul aralığı içinde 
olmalıdır. Bununla beraber, her bir laboratuvar yeterli veri toplandıktan sonra ortalamayı ve standart 
sapmayı güncellemelidir(1,6). 
Not: Access HIV combo QC değerleri lotlar arasında farklılık gösterebilir. Değerler, QC değer kartında 
gösterilen kabul aralığında kaldığı takdirde, nihai sonuçlar bundan etkilenmez. Başlangıçtaki kabul 
aralığında yer alan değerler arası sapmalar, sistem hatası anlamına gelmez ve sisteme müdahale etmeyi 
gerektirmez. 
Reaktivitenin spesifik seviyelerinin test üreticisi, prosedür, lot sayısı ve laboratuvar bakımından değişkenlik 
gösterebileceğini düşünürsek her laboratuvar, reaktivitenin spesifik seviyesini tanımlamalı ve kendi kabul 
edilebilir değer aralığını belirlemelidir(1,8). Kabul edilebilir aralık, 30 günlük bir dönemdeki 20 saptamanın 20 
veri noktasına işaret eden ortalamanın ±2 Standart Sapması içindeki bütün verileri içermelidir(6). 
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BIO-RAD BU ÜRÜNLERİ N ETİKETTE BELİRTİLDİĞİ VE VERİLMİŞ LİTERATÜRDEKİ GİBİ 
PERFORMANS SAĞLAYACAĞINI GARANTİ EDER. BIO-RAD BAŞKA HERHANGİ BİR AMAÇ İÇİN HİÇ 
BİR GARANTİ VEYA ORTALAMA KALİTE VEYA UYGUNLUK BELİRTMEZ, İMA ETMEZ. HİÇBİR 
DURUMDA BIO-RAD YUKARIDA SÖZÜ EDİLEN SARİH TEMİNATLARDAN ORTAYA ÇIKAN DOLAYLI 
HASARLARDAN SORUMLU DEĞİLDİR. 

Prospektüs, www.bio-rad.com/access-virology ve www.beckmancoulter.com adreslerinde yer almaktadır. 

Müşteri hizmetleri için müşteri temsilcinize başvurun veya www.beckmancoulter.com adresinden 
Beckman Coulter firmasının iletişim bilgilerini öğrenin.

BIO-RAD, bir Bio-Rad Laboratories, Inc. markasıdır.
Access, UniCel ve DxI, Beckman Coulter, Inc. firmasının markalarıdır. Burada kullanılan tüm markaların 
mülkiyeti, ilgili firmalara aittir.

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 B71125B 
www.bio-rad.com Version B 
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