
ACCESS 
Immunoassay System

HIV combo  A59428 
 2 x 50 

Για την ποιοτική ανίχνευση του αντιγόνου p24 του HIV και αντισωμάτων έναντι του 
HIV-1/O/2 στον ανθρώπινο ορό και το ανθρώπινο πλάσμα με χρήση των Συστημάτων 
Ανοσοπροσδιορισμού Access. 

ACCESS 
Immunoassay System

HIV combo Calibrators  A59429 

Οι βαθμονομητές Access HIV combo Calibrators προορίζονται για βαθμονόμηση του 
προσδιορισμού Access HIV combo με χρήση των Συστημάτων Ανοσοπροσδιορισμού 
Access. 

ACCESS 
Immunoassay System

HIV combo QC  A59430 

Για την παρακολούθηση της απόδοσης συστήματος του προσδιορισμού Access HIV 
combo. 
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ACCESS 
Immunoassay System

HIV combo  A59428 
 2 x 50 

Για την ποιοτική ανίχνευση του αντιγόνου p24 του HIV και αντισωμάτων έναντι του 
HIV-1/O/2 στον ανθρώπινο ορό και το ανθρώπινο πλάσμα με χρήση των Συστημάτων 
Ανοσοπροσδιορισμού Access. 
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1 Προοριζόμενη χρήση 

Ο προσδιορισμός Access HIV combo είναι ένας προσδιορισμός χημειοφωταύγειας με παραμαγνητικά σωματίδια για 
την ποιοτική ανίχνευση του αντιγόνου p24 του HIV-1 και αντισωμάτων έναντι του HIV-1 (ομάδες M και O) και του 
HIV-2 στον ανθρώπινο ορό και το ανθρώπινο πλάσμα, με χρήση των Συστημάτων Ανοσοπροσδιορισμού Access. Ο 
προσδιορισμός Access HIV combo προορίζεται να χρησιμοποιείται ως βοήθημα στη διάγνωση των λοιμώξεων HIV-1 
ή HIV-2 και ως εξέταση διαλογής δοτών αίματος και πλάσματος (Li ηπαρίνη, K2-EDTA, K3-EDTA και CPDA-1). Ο 
προσδιορισμός δεν προορίζεται για την εξέταση ή τη διαλογή ομαδοποιημένων δειγμάτων. Ένα αποτέλεσμα του 
προσδιορισμού Access HIV combo δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί για διάκριση ανάμεσα στην ανίχνευση του 
αντιγόνου p24 του HIV-1 ή των αντισωμάτων έναντι των HIV-1, HIV-1-O ή HIV-2. 

2 Περίληψη και επεξήγηση της εξέτασης 

Το Σύνδρομο Επίκτητης Ανοσολογικής Ανεπάρκειας (AIDS) είναι μια λοιμώδης νόσος η οποία  εκφράζεται με βαριά 
ανεπάρκεια της κυτταρικής ανοσίας. Δύο τύποι ιών που σχετίζονται με την ομάδα λεντοϊών απομονώθηκαν από τα 
λεμφοκύτταρα ασθενών με AIDS ή με τα πρώιμα σύνδρομά του

(1,2,3)
.

Ο πρώτος ιός που ονομάζεται HIV-1 (Ιός Ανθρώπινης Ανοσοανεπάρκειας) απομονώθηκε αρχικά στη Γαλλία και στη 
συνέχεια στις ΗΠΑ. Ο δεύτερος ιός που ονομάζεται HIV-2 αναγνωρίστηκε σε δύο ασθενείς αφρικανικής καταγωγής 
και βρέθηκε ότι αποτελεί την πηγή μιας νέας εστίας του AIDS στη Δυτική Αφρική

(3,4,5,6)
.

Η γνώση της γενετικής ποικιλομορφίας των στελεχών του HIV αποκτήθηκε από τον προσδιορισμό των αλληλουχιών 
των γονιδίων GAG, POL και ENV αντιπροσωπευτικών στελεχών κάθε υποτύπου

(7)
.

Μια φυλογενετική ανάλυση επέτρεψε τη διάκριση διαφορετικών ομάδων του ιού HIV-1: ομάδα Μ (Κύρια), ομάδα Ν 
(μη Μ, μη Ο), ομάδα Ο (Έκτροπη τιμή) και ομάδα P

(8,9,10,11,12,13)
.

Η ομάδα Μ του HIV-1 περιλαμβάνει 9 υποτύπους (A, B, C, D, F, G, H, J και K)
(11) 

και κυκλοφορούσες
ανασυνδυασμένες μορφές (CRF)

(11,14)
. Η γεωγραφική κατανομή των διαφόρων υποτύπων είναι πλέον αρκετά καλά

καθορισμένη
(15,16)

. Ορισμένες παραλλαγές του HIV-1 έχουν μόνο 70% ομολογία για τα γονίδια GAG και POL με τα
κύρια απομονωμένα στελέχη, και μόνο 50% για το γονίδιο ENV. Οι διαφορές αυτές μπορεί να ευθύνονται για την 
αποτυχία στη διάγνωση της νόσου σε μερικούς ασθενείς

(17)
. Τα διάφορα στελέχη του HIV-2 εμφανίζουν κοινά

αντιγονικά χαρακτηριστικά με τον ιό ανοσοανεπάρκειας του πιθήκου SIV, οποιαδήποτε ιική πρωτεΐνη και αν εξεταστεί 
(πρωτεΐνες περιβλήματος και πυρήνα, ετερολογία: 30%). Εμφανίζουν μικρότερη του 40% ομολογία με τις πρωτεΐνες 
περιβλήματος του HIV-1

(3,18,19,20)
.

Ωστόσο, ο HIV-2 είναι λιγότερο παθογόνος από τον HIV-1 και εμφανίζει πιο αργή εξέλιξη σε νόσο, χαμηλότερους 
ιικούς τίτλους και χαμηλότερα ποσοστά κάθετης και οριζόντιας μετάδοσης

(21,22,23,24)
.

Τα αντιγόνα και τα αντισώματα του HIV εμφανίζονται και είναι ανιχνεύσιμα σε διαφορετικά στάδια της 
λοίμωξης

(25,26,27)
.

Η τρέχουσα διάγνωση της λοίμωξης HIV απαιτεί την ανίχνευση των αντι-HIV αντισωμάτων στον ορό με τη χρήση 
μιας μεθόδου ELISA

(28,29,30)
. Ωστόσο, υπάρχει μια μέση περίοδος 3 εβδομάδων μεταξύ της έκθεσης και της

εμφάνισης των πρώτων αντισωμάτων. Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, το αντιγόνο p24 μπορεί να ανιχνευθεί 
στους περισσότερους ανθρώπους που έχουν μολυνθεί από τον HIV-1, ανεξάρτητα από τη γεωγραφική καταγωγή 
τους

(31,32)
. Ο προσδιορισμός Access HIV combo επιτρέπει την ταυτόχρονη ανίχνευση αντισωμάτων έναντι τόσο του

HIV-1 όσο και του HIV-2. Ο προσδιορισμός αυτός χρησιμοποιεί επίσης στα αντιδραστήρια μονοκλωνικά αντισώματα 
για την ανίχνευση του αντιγόνου p24 του HIV-1 πριν από την ορομετατροπή, μειώνοντας έτσι το παράθυρο 
ορομετατροπής και βελτιώνοντας την έγκαιρη διάγνωση της μόλυνσης από τον HIV

(33,34,35,36)
.

3 Αρχές της διαδικασίας 

Ο προσδιορισμός Access HIV combo είναι ένας διαδοχικός ανοσοενζυμικός προσδιορισμός δύο βημάτων 
(«σάντουιτς»). 
Στο πρώτο βήμα της εξέτασης, συνδυάζονται το δείγμα, επικαλυμμένα παραμαγνητικά σωματίδια, βιοτινυλιωμένα 
μονοκλωνικά αντισώματα έναντι του αντιγόνου p24 και πρόσθετο σωματιδίων. Τα παραμαγνητικά σωματίδια 
επικαλύπτονται με ανασυνδυασμένη πρωτεΐνη HIV-1, πολυπεπτίδια HIV-1-O / HIV-2 και μονοκλωνικά αντισώματα 
έναντι του αντιγόνου p24 του HIV-1. 
Μετά την επώαση σε ένα δοχείο αντίδρασης, τα υλικά που δεσμεύονται στη στερεά φάση συγκρατούνται σε ένα 
μαγνητικό πεδίο, ενώ τα υλικά που δεν δεσμεύονται εκπλένονται και απομακρύνονται. 
Στο δεύτερο βήμα της εξέτασης, προστίθενται 3 πολυπεπτίδια και στρεπταβιδίνη επισημασμένη με αλκαλική 
φωσφατάση, καθώς και πρόσθετο συζυγούς. 
Μετά την επώαση, τα αντιδραστήρια που δεν έχουν δεσμευθεί απομακρύνονται με διαχωρισμό σε ένα μαγνητικό 
πεδίο και με έκπλυση. 
Ένα υπόστρωμα χημειοφωταύγειας Lumi-Phos 530 προστίθεται στο δοχείο και το φως που παράγεται από την 
αντίδραση καταμετράται με έναν αναλυτή χημειοφωταύγειας. Η παραγωγή φωτός είναι συνάρτηση της ποσότητας 
του συζευγμένου ενζύμου που υπάρχει στο τέλος της αντίδρασης. Η ποσότητα φωτός που καταμετράται για ένα 
δείγμα επιτρέπει τον προσδιορισμό της παρουσίας αντισωμάτων αντι-HIV-1 ή HIV-2 ή/και αντιγόνου p24, μέσω 
σύγκρισης με μια τιμή αποκοπής που ορίζεται κατά τη διάρκεια της βαθμονόμησης του προσδιορισμού στο όργανο. 
Αν η παραγωγή φωτός είναι ίση με ή μεγαλύτερη από την τιμή αποκοπής, το δείγμα θεωρείται αντιδρόν στον 
προσδιορισμό Access HIV combo. 
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4 Πληροφορίες προϊόντος 

4.1 Περιγραφή 

Συσκευασίες αντιδραστηρίων Access HIV combo 

Αναγνωριστικά 
στοιχεία ετικέτας 

Περιγραφή 
Παρουσίαση/ 
Προετοιμασία 

A59428 

R1a 
Paramagnetic 
particles 

Παραμαγνητικά σωματίδια: 
επικαλυμμένα με ανασυνδυασμένη πρωτεΐνη HIV-1 (gp 160), πολυπεπτίδια HIV-1-O (gp 
41) και HIV-2 (gp 36) και μονοκλωνικά αντισώματα έναντι του αντιγόνου p24 του HIV-1,
που βρίσκονται σε εναιώρημα μέσα σε αλατούχο ρυθμιστικό διάλυμα TRIS, με 0,1% αζίδιο 
του νατρίου και ProClin 300 (0,25%). 

2 x 50 
εξετάσεις / 

Έτοιμες προς 
χρήση 

R1b 
Conjugate additive 

Πρόσθετο συζυγούς: 
Αλατούχο ρυθμιστικό διάλυμα TRIS, με 0,1% αζίδιο του νατρίου και ProClin 300 (0,25%). 

R1c 
Particle additive 

Πρόσθετο σωματιδίων: 
Αλατούχο ρυθμιστικό διάλυμα TRIS με βιοτινυλιωμένα μονοκλωνικά αντισώματα έναντι του 
αντιγόνου p24 του HIV-1, με 0,1% αζίδιο του νατρίου και ProClin 300 (0,25%). 

R1d 
Conjugates 

Συζυγή: 
Πολυπεπτίδια HIV-1, HIV-1-O, HIV-2 και στρεπταβιδίνη συζευγμένη με αλκαλική 
φωσφατάση, με 0,1% αζίδιο του νατρίου και ProClin 300 (0,25%). 

4.2 Συνθήκες αποθήκευσης και χειρισμού 

 Φύλαξη σε όρθια θέση και ψύξη στους 2 έως 10 °C.

 Ψύξτε στους 2 έως 10 °C για τουλάχιστον δύο ώρες πριν από τη χρήση στο όργανο.

 Σταθερό μέχρι την ημερομηνία λήξης η οποία δηλώνεται στην ετικέτα όταν φυλάσσεται στους 2 έως 10 °C (εάν η
συσκευασία του αντιδραστηρίου δεν έχει ανοιχθεί).

 Αναμίξτε τις νέες συσκευασίες που δεν έχουν τρυπηθεί, ανακινώντας τις απαλά έως ότου τα σωματίδια
διαλυθούν και δεν είναι πλέον επικολλημένα στη σφράγιση ή στα πλευρικά τοιχώματα της κοιλότητας. Μην
ανακινείτε τις συσκευασίες που έχουν τρυπηθεί.

 Σταθερό στους 2 έως 10 °C για 56 ημέρες σε χρήση μετά την αρχική χρήση.

 Ενδείξεις πιθανής φθοράς είναι το σπασμένο ελαστομερές στρώμα της συσκευασίας ή τιμές μαρτύρων που
βρίσκονται εκτός εύρους.

 Αν η συσκευασία του αντιδραστηρίου έχει καταστραφεί (δηλ. σπασμένο ελαστομερές), απορρίψτε τη
συσκευασία.

5 Προειδοποιήσεις και προφυλάξεις 

 Για διαγνωστική χρήση in vitro. Για χρήση μόνο από επαγγελματίες στον χώρο της υγειονομικής περίθαλψης.

5.1 Προφυλάξεις υγείας και ασφαλείας 

 Ο χειρισμός του παρόντος κιτ εξέτασης θα πρέπει να διεξάγεται μόνο από ειδικευμένο προσωπικό,
καταρτισμένο στις εργαστηριακές διαδικασίες και εξοικειωμένο με τους δυνητικούς κινδύνους τους. Φοράτε
κατάλληλο προστατευτικό ρουχισμό, γάντια και προστατευτικά για τα μάτια/το πρόσωπο και χειρίζεστε τον
εξοπλισμό κατάλληλα, σύμφωνα με την Ορθή Εργαστηριακή Πρακτική.

 Εκχύσεις βιολογικών υλικών: Οι εκχύσεις υλικών ανθρώπινης προέλευσης θα πρέπει να αντιμετωπίζονται ως
δυνητικά μολυσματικές. Οι εκχύσεις που δεν περιέχουν οξύ θα πρέπει να απολυμαίνονται άμεσα, μαζί με την
περιοχή έκχυσης, τα υλικά και όλες τις επιμολυσμένες επιφάνειες ή τον εξοπλισμό και με κατάλληλο χημικό
απολυμαντικό το οποίο είναι αποτελεσματικό στα δυνητικά βιολογικά επικίνδυνα υλικά των εν λόγω δειγμάτων
(συνήθως χλωρίνη οικιακής χρήσης σε αραίωση 1:10, 70-80% αιθανόλη ή ισοπροπανόλη, κάποιο ιωδοφόρο
όπως 0,5% Wescodyne™ Plus κ.λπ.) και να σκουπίζονται καλά.
Οι εκχύσεις που περιέχουν οξύ θα πρέπει να απορροφώνται κατάλληλα (να σκουπίζονται) ή να
εξουδετερώνονται, ενώ η περιοχή πρέπει να καθαρίζεται καλά με νερό και να σκουπίζεται τελείως. Τα υλικά που
χρησιμοποιούνται για την απορρόφηση της έκχυσης ενδέχεται να πρέπει να απορρίπτονται ως επικίνδυνα
απόβλητα.
Η περιοχή θα πρέπει να απολυμαίνεται ακολούθως με κάποιο από τα χημικά απολυμαντικά.

 Απορρίπτετε όλα τα δείγματα και τα υλικά που χρησιμοποιούνται για τη διεξαγωγή της εξέτασης ως εάν
περιείχαν μολυσματικό παράγοντα. Τα εργαστηριακά, χημικά ή βιολογικά επικίνδυνα απόβλητα πρέπει να
υφίστανται διαχείριση και να απορρίπτονται σύμφωνα με όλους τους τοπικούς, περιφερειακούς και εθνικούς
κανονισμούς.

 Για συστάσεις αναφορικά με τους κινδύνους και τις προφυλάξεις που σχετίζονται με οποιαδήποτε χημικά
συστατικά αυτού του κιτ εξέτασης, ανατρέξτε στα εικονογράμματα που βρίσκονται στις ετικέτες και στις
πληροφορίες που παρέχονται στην ενότητα 5.2.
Το Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας (ΔΔΑ) διατίθεται στη διεύθυνση www.bio-rad.com.

http://www.bio-rad.com/
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5.2 Προφυλάξεις ως προς τη διαδικασία 

Προειδοποίηση: 

H317: Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική δερματική αντίδραση.
H412: Επιβλαβές για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις.
P273: Να αποφεύγεται η ελευθέρωση στο περιβάλλον.
P280: Να φοράτε προστατευτικά γάντια/προστατευτικά ενδύματα/μέσα ατομικής προστασίας για ταμάτια/πρόσωπο.
P333+P313: Εάν παρατηρηθεί ερεθισμός του δέρματος ή εμφανιστεί εξάνθημα: Συμβουλευθείτε/
Επισκεφθείτεγιατρό.
P302+P352 (b): ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΕΡΜΑ: Πλύνετε με άφθονο νερό και σαπούνι.
P501 (a): Απορρίψτε τα περιεχόμενα/δοχείο σύμφωνα με τους τοπικούς/εθνικούς/διεθνείς κανονισμούς.

6 Δείγματα 

1. Ο ορός (συμπεριλαμβανομένων των σωλήνων διαχωρισμού του ορού) και το πλάσμα (Li ηπαρίνη,
συμπεριλαμβανομένων των σωλήνων διαχωρισμού πλάσματος K2-EDTA, K3-EDTA και CPDA-1) είναι τα
συνιστώμενα δείγματα.

2. Μην θερμαίνετε τα δείγματα.

3. Τηρείτε τις παρακάτω συστάσεις σχετικά με το χειρισμό, την επεξεργασία και τη φύλαξη των δειγμάτων
αίματος

(37)
:

 Συλλέγετε όλα τα δείγματα αίματος τηρώντας τις προφυλάξεις ρουτίνας για τη φλεβοκέντηση.

 Αφήνετε τα δείγματα ορού να πήζουν εντελώς πριν από τη φυγοκέντρηση.

 Βεβαιωθείτε ότι όλα τα υπολείμματα ινώδους και κυτταρικού υλικού έχουν αφαιρεθεί πριν από την ανάλυση.

 Τηρείτε τις συστάσεις του κατασκευαστή του σωλήνα συλλογής αίματος για τη φυγοκέντρηση.

 Διατηρείτε τους σωλήνες σφιχτά πωματισμένους σε κάθε περίπτωση.

 Φυλάσσετε τα δείγματα σε θερμοκρασία δωματίου (15 έως 23 °C) για όχι περισσότερο από είκοσι τέσσερις
ώρες.

 Αν ο προσδιορισμός δεν πρόκειται να ολοκληρωθεί εντός είκοσι τεσσάρων ωρών, ψύξτε τα δείγματα στους
2 ως 8 °C.

 Αν ο προσδιορισμός δεν πρόκειται να ολοκληρωθεί μέσα σε 8 ημέρες στους 2 ως 8 °C ή για την αποστολή
των δειγμάτων, καταψύξτε στους -20 °C ή σε χαμηλότερη θερμοκρασία.

 Μην αποψύχετε τα δείγματα περισσότερες από 3 φορές. Μια μελέτη σε 25 φρέσκους μη αντιδρώντες ορούς
και 25 φρέσκους αντιδρώντες ορούς δεν παρουσίασε κλινικά σημαντικές αλλαγές στη δοσολογία έπειτα από
τρεις κύκλους ψύξης-απόψυξης.

 Μετά την απόψυξη, το δείγμα πρέπει να αναμιγνύεται καλά, να φυγοκεντρείται ξανά στα 3.000 g για 10
λεπτά και να μεταφέρεται σε ένα κύπελλο, προκειμένου να αφαιρεθούν τυχόν αιωρούμενα ινώδη σωματίδια
ή συσσωματώματα τα οποία ενδέχεται να δώσουν εσφαλμένα θετικά αποτελέσματα.

4. Κάθε εργαστήριο θα πρέπει να καθορίζει τη δυνατότητα αποδοχής των σωλήνων συλλογής του αίματος και των
προϊόντων διαχωρισμού του ορού. Αποκλίσεις στα προϊόντα αυτά μπορεί να υπάρξουν μεταξύ των
κατασκευαστών και, κατά καιρούς, από παρτίδα σε παρτίδα.

u014706
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7 Διαδικασία 

7.1 Απαιτούμενα υλικά 

7.1.1 Παρεχόμενα Υλικά 

Συσκευασίες αντιδραστηρίων R1 Access HIV combo 

7.1.2 Υλικά που απαιτούνται αλλά δεν παρέχονται 

1. Βαθμονομητές Access HIV combo Calibrators
Παρέχονται με τη μορφή ενός αρνητικού ορού για το αντίσωμα του HIV και ενός θετικού ορού για το αντίσωμα
αντι-HIV-1ορού
Αριθ. κατ. A59429

2. Υλικά ελέγχου ποιότητας:
• Access HIV combo QC, που παρέχεται με τη μορφή ενός αρνητικού ορού για το αντίσωμα του HIV, ενός

θετικού ορού για αντι-HIV-1 και ενός θετικού αντιγόνου HIV-1 σε ρυθμιστικό διάλυμα Tris
Αριθ. κατ. A59430 

• Access HIV combo QC4 & QC5, τα οποία παρέχονται με τη μορφή ενός θετικού ορού για τα αντισώματα
αντι-HIV-2 και ενός θετικού ορού για τα αντισώματα αντι-HIV-1-O σε ανθρώπινο αρνητικό ορό.

Αριθ. κατ. B22822 
• Άλλοι οροί ελέγχου που διατίθενται στο εμπόριο

3. Υπόστρωμα Access Substrate
Αριθ. κατ. 81906

4. Access 2:
Ρυθμιστικό διάλυμα έκπλυσης: Access Wash Buffer II, Αριθ. κατ. A16792

5. UniCel DxI:
Ρυθμιστικό διάλυμα έκπλυσης: UniCel Dxl Wash Buffer II, Αριθ. κατ. 16793

6. Συστήματα:
Access 2, UniCel DxI (UniCel DxI 600, UniCel DxI 800, UniCel DxC 880i, UniCel DxC 860i, UniCel DxC 680i,
UniCel DxC 660i).

7.2 Διαδικασία προσδιορισμού 

1. Ανατρέξτε στα κατάλληλα εγχειρίδια συστήματος ή/και στο σύστημα Βοήθειας για μια αναλυτική περιγραφή
της εγκατάστασης, της εκκίνησης, των αρχών λειτουργίας, των χαρακτηριστικών απόδοσης του συστήματος,
των οδηγιών λειτουργίας, των διαδικασιών βαθμονόμησης, των περιορισμών και των προφυλάξεων
λειτουργίας, των κινδύνων, της συντήρησης και της αντιμετώπισης προβλημάτων.

2. Αναμιγνύετε τα περιεχόμενα νέων (μη τρυπημένων) συσκευασιών αντιδραστηρίων ανακινώντας απαλά
αρκετές φορές τη συσκευασία πριν από την τοποθέτησή της στο όργανο. Μην ανακινείτε ανοιγμένες
(τρυπημένες) συσκευασίες.

3. Εκατόν δέκα (110) µL δείγματος χρησιμοποιούνται για κάθε καθορισμό (επιπροσθέτως του νεκρού όγκου).
4. Ο χρόνος έως το πρώτο αποτέλεσμα είναι περίπου 60 λεπτά.
5. Η προεπιλεγμένη μονάδα μέτρησης του συστήματος για τα αποτελέσματα του δείγματος είναι ο λόγος

Σήματος/Τιμή Αποκοπής (S/CO).

7.3 Βαθμονόμηση 

Για όλες τις εξετάσεις, απαιτείται ένα ενεργό σημείο βαθμονόμησης. Για τον προσδιορισμό Access HIV combo, 
απαιτείται βαθμονόμηση κάθε 56 ημέρες. Συνεπώς, για τον προσδιορισμό Access HIV combo, απαιτείται 
βαθμονόμηση κάθε 56 ημέρες με χρήση των C0 και C1 από το κιτ βαθμονομητών Access HIV combo Calibrators. 
Ανατρέξτε στα κατάλληλα εγχειρίδια συστήματος ή/και στο σύστημα Βοήθειας για πληροφορίες σχετικά με τη θεωρία 
βαθμονόμησης, τη διαμόρφωση των βαθμονομητών, την καταχώριση απαιτήσεων εξέτασης βαθμονομητή και την 
ανασκόπηση των δεδομένων βαθμονόμησης. 

7.4 Έλεγχος Ποιότητας 

Τα υλικά ελέγχου ποιότητας προσομοιώνουν τα χαρακτηριστικά των δειγμάτων των ασθενών και είναι απαραίτητα 
για την παρακολούθηση της απόδοσης του συστήματος ανοσοχημικού προσδιορισμού. Συνιστάται έλεγχος 
ποιότητας τουλάχιστον κάθε 24 ώρες

38
 και κατά την εκκίνηση του συστήματος, πριν από την επεξεργασία δειγμάτων

από ασθενείς. Συμπεριλάβετε το Access HIV combo QC και τα κιτ HIV combo QC4 & QC5 ή άλλα εμπορικά 
διαθέσιμα υλικά ελέγχου ποιότητας που καλύπτουν τουλάχιστον δύο επίπεδα αναλύτη. Η συχνότερη χρήση αυτών 
των ελέγχων ή η χρήση πρόσθετων ελέγχων αφήνεται στη διακριτική ευχέρεια του χρήστη με βάση την ορθή 
εργαστηριακή πρακτική ή τις απαιτήσεις πιστοποίησης του εργαστηρίου και τους ισχύοντες νόμους. Ακολουθείτε τις 
οδηγίες του κατασκευαστή για την ανασύσταση και την αποθήκευση. Κάθε εργαστήριο θα πρέπει να καθιερώνει 
μέσες τιμές και αποδεκτά εύρη ώστε να διασφαλίζει την κατάλληλη απόδοση. Αποτελέσματα ελέγχου ποιότητας που 
δεν βρίσκονται εντός των αποδεκτών ορίων μπορεί να αποτελούν ένδειξη μη έγκυρων αποτελεσμάτων εξέτασης. 
Εξετάστε όλα τα αποτελέσματα των εξετάσεων που διενεργήθηκαν από τη λήψη του τελευταίου σημείου εξέτασης 
ελέγχου ποιότητας που ήταν αποδεκτό για αυτόν τον αναλύτη. Ο προσδιορισμός Access HIV combo έχει αξιολογηθεί 
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σε εύρος θερμοκρασίας δωματίου μεταξύ 18-32 °C. Για βέλτιστα αποτελέσματα, η βαθμονόμηση προσδιορισμού και 
η εξέταση δειγμάτων ασθενών θα πρέπει να διεξάγονται κάτω από παρόμοιες συνθήκες θερμοκρασίας. 
Αν η θερμοκρασία περιβάλλοντος του εργαστηρίου παρουσιάζει διακυμάνσεις μεγαλύτερες των ± 5 °C από τη 
θερμοκρασία της βαθμονόμησης, πραγματοποιήστε ανασκόπηση των αποτελεσμάτων ελέγχου ποιότητας και 
επαναλάβετε τη βαθμονόμηση, ανάλογα με τις ανάγκες. Ανατρέξτε στα κατάλληλα εγχειρίδια συστήματος ή/και στο 
σύστημα Βοήθειας για πλήρεις πληροφορίες σχετικά με την ανασκόπηση των αποτελεσμάτων ελέγχου ποιότητας. 
Όλα τα αντιδραστήρια που κατασκευάζονται και διατίθενται στο εμπόριο υπόκεινται σε διεξοδικό σύστημα ποιότητας, 
από την παραλαβή των πρώτων υλών έως και την τελική εμπορευματοποίηση των προϊόντων. 
Κάθε παρτίδα υπόκειται σε έλεγχο ποιότητας και κυκλοφορεί στην αγορά μόνο εάν συμμορφώνεται με τα κριτήρια 
αποδοχής. 

7.5 Υπολογισμός/Ερμηνεία των αποτελεσμάτων 

Τα αποτελέσματα της εξέτασης του ασθενούς υπολογίζονται αυτόματα από το λογισμικό του συστήματος με χρήση 
της τιμής αποκοπής που έχει προσδιοριστεί με ενεργό βαθμονόμηση. Τα αποτελέσματα (Σήμα/ Τιμή Αποκοπής = 
S/CO) χαρακτηρίζονται ως «αντιδρόντα» ή «μη αντιδρόντα» ως συνάρτηση της σχέσης τους με την «τιμή αποκοπής» 
(σήμα μεγαλύτερο από ή ίσο με ή μικρότερο από την τιμή αποκοπής). Ωστόσο, αποτελέσματα κατά ~10% 
χαμηλότερα από την «τιμή αποκοπής» θα πρέπει να ερμηνεύονται με σύνεση και να επανεξετάζονται εις διπλούν. 
Αυτή η συνιστώμενη γκρίζα ζώνη (από 0,9 έως λιγότερο από 1,0) θα πρέπει να αποθηκεύεται από το χρήστη στο 
λογισμικό του συστήματος (ανατρέξτε στα κατάλληλα εγχειρίδια συστήματος ή/και στο σύστημα Βοήθειας για πλήρεις 
οδηγίες σχετικά με την γκρίζα ζώνη για ποιοτικό προσδιορισμό). Με αυτόν τον τρόπο θα αναφέρεται αυτόματα ένα 
διακριτικό σημάδι, το οποίο επιτρέπει την ταχεία αναγνώριση ενός αποτελέσματος που βρίσκεται στην γκρίζα ζώνη. 
Η ανασκόπηση των αποτελεσμάτων των εξετάσεων των ασθενών μπορεί να πραγματοποιείται μέσω της οθόνης 
αποτελεσμάτων δειγμάτων. Ανατρέξτε στα κατάλληλα εγχειρίδια συστήματος ή/και στο σύστημα Βοήθειας για 
πλήρεις οδηγίες σχετικά με την ανασκόπηση των αποτελεσμάτων. 

Ανάλυση πρώτου αποτελέσματος: 

 Κάθε δείγμα με λόγο (S/CO) χαμηλότερο από 0,9 θεωρείται μη αντιδρόν με την εξέταση Access HIV combo.

 Δείγματα με λόγο (S/CO) ≥ 0,9 και < 1 βρίσκονται στην γκρίζα ζώνη και θα πρέπει να υποβάλλονται σε
επανεξέταση εις διπλούν πριν από την τελική ερμηνεία.

 Δείγματα με λόγο (S/CO) μεγαλύτερο από ή ίσο με 1 θεωρούνται αρχικά αντιδρόντα με το Access HIV combo και
αυτά τα δείγματα θα πρέπει να υποβάλλονται σε επανεξέταση εις διπλούν πριν από την τελική ερμηνεία.

Ανάλυση δεύτερου αποτελέσματος: 
Όλα τα δείγματα που ήταν αρχικά αντιδραστικά ή στην γκρίζα ζώνη θα πρέπει να δοκιμαστούν εις διπλούν 
χρησιμοποιώντας την εξέταση Access HIV combo μετά από νέα φυγοκέντρηση:
 Εάν τα αποτελέσματα των επαναληπτικών εξετάσεων έχουν λόγο S/CO < 1,0, το δείγμα πρέπει να θεωρείται μη

αντιδρόν (αρνητικό) για τον προσδιορισμό Access HIV combo.

 Εάν ένα από τα δύο αποτελέσματα έχει λόγο S/CO ≥ 1,0, το αρχικό αποτέλεσμα μπορεί να επαναληφθεί και το
δείγμα χαρακτηρίζεται ως «αντιδρόν» για την εξέταση Access HIV combo.

Ωστόσο, σύμφωνα με τους τοπικούς κανονισμούς, είναι απαραίτητο να αναλύεται κάθε «αντιδρόν» δείγμα με 
συμπληρωματικές εξετάσεις, συμπεριλαμβανομένης τουλάχιστον μιας μεθόδου επιβεβαίωσης για τον σαφή 
καθορισμό του θετικού αποτελέσματος. 

Πίνακας 1: Ερμηνεία αποτελεσμάτων Access HIV combo 

Αποτέλεσμα 
Λόγος: Σήμα/Τιμή Αποκοπής 

Ερμηνεία 
Συμπληρωματικές 

εξετάσεις 

Ανάλυση 
πρώτου 

αποτελέσματος 

S/CO < 0,9 
Μη 

αντιδρόν 

Δεν ανιχνεύθηκε p24 HIV-1 ή/και 
αντίσωμα 

HIV-1/HIV-1-O/HIV-2 
ΔΕ 

S/CO ≥ 1,0 Αντιδρόν «Αρχικά αντιδρόν» 
Επανεξέταση εις 

διπλούν 

0,9 ≤ S/CO < 1,0 
Γκρίζα 
ζώνη 

«Αρχικά αντιδρόν» 
Επανεξέταση εις 

διπλούν 

Ανάλυση 
δεύτερου 

αποτελέσματος 

Επανεξέταση εις διπλούν: 
αν τα 2 αποτελέσματα 

είναι < 1,0 

Μη 
αντιδρόν 

Δεν ανιχνεύθηκε p24 HIV-1 ή/και 
αντίσωμα HIV-1/HIV-1-O/HIV-2 

ΔΕ 

Επανεξέταση εις διπλούν: 
αν ένα από τα 2 αποτελέσματα 

είναι ≥ 1,0 
Αντιδρόν 

Ανιχνεύθηκε p24 HIV-1 ή/και 
αντίσωμα HIV-1/HIV-1-O/HIV-2 

«Επανειλημμένα αντιδρόν» 
Εξέταση επιβεβαίωσης 
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8 Περιορισμοί εξέτασης 

1. Ο προσδιορισμός Access HIV combo περιορίζεται αυστηρά στην ανίχνευση του αντιγόνου του HIV-1 και των
αντισωμάτων HIV-1/HIV-1-O/HIV-2 σε ανθρώπινο ορό ή πλάσμα (Li ηπαρίνη, K2-EDTA, K3-EDTA και CPDA-
1). 
Τα χαρακτηριστικά απόδοσης με χρήση άλλων τύπων δειγμάτων δεν έχουν καθιερωθεί ή είναι περιορισμένα. 

2. Τα αποτελέσματα του Access HIV combo θα πρέπει να ερμηνεύονται υπό το φως της συνολικής κλινικής
εικόνας του ασθενούς, όπως: κλινικό ιστορικό, δεδομένα από πρόσθετες εξετάσεις και άλλες κατάλληλες
πληροφορίες.

3. Για προσδιορισμούς που χρησιμοποιούν αντισώματα, υπάρχει πιθανότητα παρεμβολής από ετερόφιλα
αντισώματα στο δείγμα του ασθενούς. Ασθενείς που εκτίθενται τακτικά σε ζώα ή έχουν λάβει ανοσοθεραπεία
ή έχουν υποβληθεί σε διαγνωστικές επεμβάσεις με χρήση ανοσοσφαιρινών ή τμημάτων ανοσοσφαιρίνης
ενδέχεται να παράξουν αντισώματα, π.χ. HAMA, που παρεμβάλλονται στους ανοσοπροσδιορισμούς.
Επιπλέον, άλλα ετερόφιλα αντισώματα, όπως ανθρώπινα αντισώματα αίγας μπορεί να υπάρχουν σε δείγματα
ασθενών

(39,40)
.

Τέτοια παρεμβαλλόμενα αντισώματα μπορεί να προκαλέσουν εσφαλμένα αποτελέσματα. Αξιολογείτε
προσεκτικά τα αποτελέσματα ασθενών που υποπτεύεστε ότι φέρουν αυτά τα αντισώματα.

4. Δείγματα μεταμοσχευμένων ασθενών πρέπει να εξετάζονται προτού καταψυχθούν.
5. Η απόδοση δεν έχει καθοριστεί με τη χρήση δειγμάτων από πτώματα ή σωματικών υγρών πέραν του

ανθρώπινου ορού και πλάσματος.
6. Το μέγεθος του μετρούμενου αποτελέσματος, πάνω από την τιμή αποκοπής, δεν είναι ενδεικτικό της

συνολικής ποσότητας των αντισωμάτων ή/και του αντιγόνου που υπάρχουν.
7. Ένα μη αντιδρόν αποτέλεσμα υποδεικνύει ότι το εξεταζόμενο δείγμα δεν περιέχει αντιγόνα και αντισώματα

που μπορούν να ανιχνευτούν με τον προσδιορισμό Access HIV combo. Αυτό δεν αποκλείει την πιθανότητα
μόλυνσης από τον HIV-1 ή τον HIV-2.

8. Για να ανακοινωθεί μια μόλυνση, ένα αντιδρόν αποτέλεσμα που λαμβάνεται με τον προσδιορισμό Access HIV
combo θα πρέπει να επιβεβαιώνεται με κατάλληλη μέθοδο.

9. Ανοσοκατασταλμένα άτομα και καταστάσεις όπως σοβαρή λοίμωξη και θεραπεία με ανοσοκατασταλτικά
φάρμακα μπορεί να έχουν ως αποτέλεσμα την καταστολή των επιπέδων των αντισωμάτων κάτω από το όριο
ανίχνευσης του προσδιορισμού. Αποτελέσματα που λαμβάνονται από τέτοια δείγματα θα πρέπει να
ερμηνεύονται με προσοχή.

9 Χαρακτηριστικά απόδοσης 

9.1 Μέτρηση ακρίβειας 

Η ακρίβεια του προσδιορισμού Access HIV combo καθορίστηκε από την ανάλυση 13 δειγμάτων: 1 αρνητικό δείγμα, 
1 χαμηλό θετικό δείγμα (Χαμηλό 1), 1 δείγμα πολύ κοντά στην τιμή αποκοπής (χαμηλό 2), 1 μέτριο θετικό δείγμα για 
HIV-1, HIV-2, HIV-1-O και αντιγόνο του HIV. 
Η επαναληψιμότητα αξιολογήθηκε μέσω εξέτασης αυτών των 13 δειγμάτων σε μία εκτέλεση με 30 επαναλήψεις σε 1 
σύστημα. 
Καθορίστηκαν οι συντελεστές διακύμανσης (CV). 
Η ενδιάμεση ακρίβεια αξιολογήθηκε μέσω εξέτασης αυτών των 13 δειγμάτων σε 1 παρτίδα, εις διπλούν, σε 
2 διαφορετικές εκτελέσεις ανά ημέρα (π.μ. και μ.μ.) και από δύο χειριστές για μια περίοδο 20 ημερών. 
Η ακρίβεια μεταξύ παρτίδων αξιολογήθηκε μέσω εξέτασης αυτών των 13 δειγμάτων σε 5 επαναλήψεις με 
4 διαφορετικές παρτίδες με χρήση 4 διαφορετικών παρτίδων βαθμονομητή. Τα αποτελέσματα εμφανίζονται στους 
παρακάτω πίνακες: 

9.1.1 Επαναληψιμότητα 

N=30 
Μέση τιμή 

(σήμα/τιμή αποκοπής) 
% C.V. 

Αρνητικά δείγματα 0,28 10,6 

Δείγματα Χαμηλού 1 

HIV-1 2,19 4,1 

HIV-2 2,20 4,7 

HIV-1-O 1,91 2,6 

HIV-1 Ag 2,40 5,0 

Δείγματα Χαμηλού 2 

HIV-1 0,96 5,9 

HIV-2 0,95 4,4 

HIV-1-O 1,16 4,6 

HIV-1 Ag 1,20 4,6 

Δείγματα Μέτριου 1 

HIV-1 2,86 5,8 

HIV-2 3,81 3,4 

HIV-1-O 3,34 4,2 

HIV-1 Ag 3,30 3,7 

Οι συντελεστές διακύμανσης των δειγμάτων είναι χαμηλότεροι από 12%. 
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9.1.2 Ενδιάμεση ακρίβεια 

N=80 
Μέση τιμή 

(σήμα/τιμή αποκοπής) 
% C.V. 

Αρνητικά δείγματα 0,30 10,1 

Δείγματα Χαμηλού 1 

HIV-1 2,35 5,6 

HIV-2 2,37 5,1 

HIV-1-O 1,88 4,6 

HIV-1 Ag 2,35 7,6 

Δείγματα Χαμηλού 2 

HIV-1 1,02 5,6 

HIV-2 1,03 5,6 

HIV-1-O 1,15 4,9 

HIV-1 Ag 1,17 4,9 

Δείγματα Μέτριου 1 

HIV-1 3,04 5,1 

HIV-2 3,99 4,9 

HIV-1-O 3,23 4,6 

HIV-1 Ag 3,12 4,7 

Οι συντελεστές διακύμανσης των δειγμάτων είναι χαμηλότεροι από 12%. 

9.1.3 Ακρίβεια μεταξύ παρτίδων 

N=20 % C.V. μεταξύ βαθμ. 
% C.V. μεταξύ επαναλ. Συνολικό 

% C.V. 

Αρνητικά δείγματα 12,1 12,3 15,0 

Δείγματα Χαμηλού 1 

HIV-1 11,0 7,4 11,4 

HIV-2 9,8 9,0 12,4 

HIV-1-O 10,2 6,5 10,8 

HIV-1 Ag 8,3 7,0 9,5 

Δείγματα Χαμηλού 2 

HIV-1 10,3 6,2 10,7 

HIV-2 10,3 7,2 11,3 

HIV-1-O 10,2 5,5 10,3 

HIV-1 Ag 10,4 14,8 16,9 

Δείγματα Μέτριου 1 

HIV-1 9,8 5,7 10,4 

HIV-2 10,2 11,0 13,9 

HIV-1-O 8,5 10,4 12,1 

HIV-1 Ag 11,0 13,0 15,5 

Οι συντελεστές διακύμανσης των δειγμάτων είναι χαμηλότεροι από 20%. 
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9.2 Διαγνωστική απόδοση 

9.2.1 Διαγνωστική προσδιοριστικότητα 

Ο προσδιορισμός Access HIV combo επέδειξε προσδιοριστικότητα ≥99,5%. Αυτή η προσδιοριστικότητα 
διερευνήθηκε με εξέταση των ακόλουθων δειγμάτων: 

Τύπος δείγματος 

Προσδιοριστικότητα μεμονωμένης 
αντίδρασης 

Προσδιοριστικότητα μεταξύ επαναλ. 

N % 
Διάστημα 

εμπιστοσύνης 95% 
n % 

Διάστημα 
εμπιστοσύνης 95% 

Δότες αίματος 7.656/7.664 99,90 [99,79-99,95%] 7.664/7.664 100,00 [99,95-100%]

Επιλεγμένοι 
νοσηλευόμενοι ασθενείς 

1.961/1.969 99,59 [99,20-99,82%] 1.966/1.969 99,85 [99,56-99,97%] 

Μη επιλεγμένοι 
νοσηλευόμενοι ασθενείς 

1.121/1.122 99,91 [99,50-100%] 1.121/1.122 99,91 [99,50-100%] 

Έγκυες γυναίκες 200/200 100,00 [98,17-100%] 200/200 100,00 [98,17-100%] 

Συνολική μέση τιμή 10.938/10.955 99,84 [99,75-99,91%] 10.951/10.955 99,96 [99,91-99,99%] 

9.2.2 Διαγνωστική ευαισθησία 

Μελέτες ευαισθησίας με το Access HIV combo διενεργήθηκαν μέσω εξέτασης των επιβεβαιωμένων δειγμάτων 
αντισωμάτων HIV, δειγμάτων από ασθενείς με οξεία λοίμωξη, εμπορικά διαθέσιμων πάνελ ορομετατροπής και 
δειγμάτων αντιγόνου HIV (χωρίς προσμίξεις ή αραιωμένα). 

Κλινική ευαισθησία 

Επιβεβαιωμένα θετικά δείγματα αντισωμάτων HIV 
Η ευαισθησία του HIV-1 διερευνήθηκε σε 674 επιβεβαιωμένα θετικά δείγματα και βρέθηκε ίση με 100% (Διάστημα 

εμπιστοσύνης 95%: 99,45-100%). 

255 δείγματα περιλαμβάνουν γονοτυπικά αναλυμένους υποτύπους και δείγματα παραλλαγών: 
- Ομάδα M (236): A(21), B(56), C(17), D(13), F(10), G(15), H(7), J(3), K(1), CRF: 01(13) - 02(44) - 05(1) - 06(7) - 
08(1) - 09(5) - 10(1) - 11(5) - 12(1) - 13(2) - 14(6) - 15(3) - 19(3) - 27(1) 
- Ομάδα O (17) 
- Ομάδα N (2) 

Η ευαισθησία του HIV-2 εκτιμήθηκε μέσω εξέτασης 126 καλά τεκμηριωμένων δειγμάτων και δηλώθηκε ως ίση με 
100% (Διάστημα εμπιστοσύνης 95%: 97,1-100%). 

Δείγματα από ασθενείς με οξεία λοίμωξη και από εμπορικά διαθέσιμα πάνελ ορομετατροπής 

 Η ευαισθησία του HIV-1 πριν από την ορομετατροπή και κατά την ορομετατροπή διερευνήθηκε σε 86 δείγματα.

 Η ευαισθησία ορομετατροπής του προσδιορισμού Access HIV combo αξιολογήθηκε μέσω εξέτασης διαδοχικών
δειγμάτων από 61 καλά τεκμηριωμένα εμπορικά διαθέσιμα πάνελ ορομετατροπής για τον HIV (με 131 δείγματα
πρώιμης ορομετατροπής).

Ο πίνακας 2 δείχνει τα αποτελέσματα από 6 πάνελ ορομετατροπής. 
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Πίνακας 2: Πάνελ ορομετατροπής 

Πάνελ 
Ταυτότητα 
δείγματος 

Ημέρες μετά την 
1η αιμοληψία 

Access HIV 
combo (S/CO) 

PCR* Western Blot* 

Zeptometrix 
9012

9012-05 14 0,53 Θετική Αρνητική 

9012-06 16 1,21 Θετική Αρνητική 

9012-07 21 25,36 Θετική Αρνητική 

Zeptometrix
 9017

9017-04 10 0,32 Αρνητική Αρνητική
9017-06 13 1,19 Θετική Απροσδιόριστη
9017-07 17 3,48 Θετική Θετική 

9017-08 20 4,15 Θετική Θετική 

9017-09 24 2,44 Θετική Θετική 

9017-10 28 5,67 Θετική Θετική 

9017-11 31 42,27 Θετική Θετική 

Zeptometrix
9022

9022-07 23 0,77 Θετική Αρνητική 

9022-08 25 5,81 Θετική Αρνητική 

9022-09 32 161,31 Θετική Αρνητική 

BBI PRB 950

PRB950-01 0 0,29 Αρνητική Αρνητική
PRB950-02 18 1,12 Θετική Αρνητική
PRB950-03 21 8,03 Θετική Αρνητική
PRB950-04 28 21,15 Θετική Θετική

Zeptometrix
9034

9034-10 42 0,28 Αρνητική Αρνητική 

9034-11 47 1,75 Θετική Αρνητική 

9034-12 51 20,47 Θετική Αρνητική 

Zeptometrix 

6243 

6243-06 20 0,37 Θετική Απροσδιόριστη 

6243-07 25 1,37 Θετική Απροσδιόριστη 

6243-08 27 1,89 Θετική Απροσδιόριστη 

6243-09 30 6,68 Θετική Απροσδιόριστη 

6243-10 32 18,06 Θετική Απροσδιόριστη 

* Στοιχεία από τους πωλητές.
Δείγματα αντιγόνου HIV-1 
Ευαισθησία = 100% (104/104) (Διάστημα εμπιστοσύνης 95%: 96,52-100%) 
Η ευαισθησία του προσδιορισμού αξιολογήθηκε με την εξέταση 104 καλά τεκμηριωμένων δειγμάτων: 

 Υπερκείμενα 44 καλλιεργειών κυττάρων για το αντιγόνο του HIV της ομάδας Μ του HIV-1 από τους ακόλουθους
γονότυπους: 10A, 5B, 8C, 5D, 10E, 1F, 2G, 1H, 2J

 21 εμπορικώς διαθέσιμα θετικά δείγματα του αντιγόνου του HIV

 39 θετικά δείγματα του αντιγόνου του HIV από τα 86 δείγματα ορού σε διαφορετικά στάδια της ορομετατροπής

Φρέσκα δείγματα 

103 θετικά δείγματα για HIV εξετάστηκαν μέσα σε 1 ημέρα από τη συλλογή του αίματος. 

9.3 Αναλυτική ευαισθησία 

Ο προσδιορισμός Access HIV combo έχει μια αναλυτική ευαισθησία < 2 IU/mL στο αντιγόνο p24 του HIV-1. Το όριο 
ευαισθησίας του προσδιορισμού υπολογίστηκε με ανάλυση παλινδρόμησης του NIBSC 90/636 από το πάνελ του 
Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (WHO) και του εσωτερικού προτύπου της Bio-Rad για το αντιγόνο του HIV. 
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9.4 Αναλυτική προσδιοριστικότητα 

9.4.1 Μελέτη διασταυρούμενης αντιδραστικότητας 

Εξετάστηκαν 477 δείγματα από ασθενείς που εμφάνιζαν διαφορετικές παθολογικές καταστάσεις ή καταστάσεις που 
δεν συνδέονται με τον HIV: έγκυες γυναίκες, ρευματοειδής παράγοντας, κίρρωση ήπατος, χρόνια νεφρική 
ανεπάρκεια, αιμοκάθαρση, μεταμοσχεύσεις, ασθενείς που λαμβάνουν lenograstim, ανθρώπινη ανοσοσφαιρίνη έναντι 
των ποντικών, αντιπυρηνικά αντισώματα, μυκόπλασμα της πνευμονίας, παρβοϊός Β19, μυέλωμα και άλλες ιογενείς ή 
βακτηριακές λοιμώξεις (HAV, HBV, HCV, ερυθρά, τοξοπλάσμωση, σύφιλη, παρωτίτιδα, ιλαρά, CMV, HSV, EBV, 
VZV, HTLVI, ελονοσία, ασθενείς εμβολιασμένοι για τη γρίπη). 
Η προσδιοριστικότητα ήταν ίση με 98,10% (414/422) (Διάστημα εμπιστοσύνης 95%: 96,30-99,18%) χωρίς τον 
πληθυσμό του καταψυγμένου μοσχεύματος (δείτε περιορισμούς της διαδικασίας, σημείο αρ. 4). 
Πέντε μη ειδικές αντιδράσεις βρέθηκαν με: 

 Θετικά για VZV δείγματα (7,7%)

 Θετικά για EBV δείγματα (6,7%)

 Θετικά για HCV δείγματα (2,9%)

 Ρευματοειδή παράγοντα (7,1%)

 Θετικά για σύφιλη δείγματα (2,3%)

9.4.2 Μελέτη αλληλεπιδράσεων 

Δείγματα που περιέχουν έως και 200 mg/L και 300 mg/L για μη συζευγμένη και συζευγμένη χολερυθρίνη 
αντιστοίχως, έως 90 g/L αλβουμίνη, λιπαιμικά δείγματα που περιέχουν το ισοδύναμο 30 g/L τριελαΐνης (τριγλυκερίδια) 
και αιμολυμένα δείγματα που περιέχουν μέχρι 2 g/L αιμοσφαιρίνη, δεν επηρεάζουν τα αποτελέσματα. 
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ACCESS 
Immunoassay System

HIV combo Calibrators  A59429 

Οι βαθμονομητές Access HIV combo Calibrators προορίζονται για βαθμονόμηση του 
προσδιορισμού Access HIV combo με χρήση των Συστημάτων Ανοσοπροσδιορισμού 
Access. 
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1 Προοριζόμενη χρήση 

Οι βαθμονομητές Access HIV combo Calibrators προορίζονται για τη βαθμονόμηση του προσδιορισμού Access HIV 
combo για την ποιοτική ανίχνευση του αντιγόνου του HIV-1 και των αντισωμάτων των HIV-1/HIV-1-O/HIV-2 στον 
ανθρώπινο ορό και το ανθρώπινο πλάσμα (Li ηπαρίνη, K2-EDTA, K3-EDTA και CPDA-1) με χρήση των Συστημάτων 
ανοσοπροσδιορισμού Access.  

2 Περίληψη και επεξήγηση της εξέτασης 

Οι βαθμονομητές Access HIV combo Calibrators χρησιμοποιούνται για την πραγματοποίηση της βαθμονόμησης 
(καθορισμός τιμής αποκοπής) για τον προσδιορισμό Access HIV combo. Με σύγκριση της έντασης του φωτός που 
παράγεται από ένα δείγμα με την τιμή αποκοπής, καθορίζεται η παρουσία ή η απουσία του αντιγόνου του HIV-1 ή/και 
των αντισωμάτων των HIV-1/HIV-1-O/HIV-2 στο δείγμα. 

3 Πληροφορίες προϊόντος 

3.1 Περιγραφή 

Βαθμονομητές Access HIV combo Calibrators 

Αναγνωριστικά στοιχεία 
ετικέτας 

Περιγραφή 
Παρουσίαση/ 
Προετοιμασία 

A59429 

C0 
Negative Calibrator 

Αρνητικός βαθμονομητής: 
(Μη αντιδρών) ανθρώπινος ορός για το αντιγόνο HIV-1 και τα 
αντισώματα HIV-1/HIV-1-O/ HIV-2 με 0,1% αζίδιο του νατρίου και 
0,25% ProClin 300. 

1 x 1,7 mL 
Έτοιμος προς χρήση 

C1 
Positive Calibrator 

Θετικός βαθμονομητής: 
(Αντιδρών) ανθρώπινος ορός για αντισώματα αντι-HIV-1 με 0,1% 
αζίδιο του νατρίου και 0,25% ProClin 300. 

1 x 1,7 mL 
Έτοιμος προς χρήση 

Calibration card Κάρτα βαθμονόμησης: 1 

3.2 Συνθήκες αποθήκευσης και χειρισμού 

 Φύλαξη σε όρθια θέση και ψύξη στους 2 έως 10 °C.

 Αναμιγνύετε τα περιεχόμενα ανακινώντας απαλά πριν από τη χρήση. Αποφεύγετε το σχηματισμό φυσαλίδων.

 Σταθερό μέχρι την ημερομηνία λήξης η οποία δηλώνεται στην ετικέτα όταν φυλάσσεται στους 2 έως 10 °C.

 Το φιαλίδιο είναι σταθερό στους 2 έως 10 °C για 120 ημέρες μετά την αρχική χρήση.

 Τιμές μαρτύρων εκτός εύρους αποτελούν πιθανή ένδειξη φθοράς.

4 Προειδοποιήσεις και προφυλάξεις 

 Για διαγνωστική χρήση in vitro. Για χρήση μόνο από επαγγελματίες στον χώρο της υγειονομικής περίθαλψης.

4.1 Προφυλάξεις υγείας και ασφαλείας 

 Ο χειρισμός του παρόντος κιτ εξέτασης θα πρέπει να διεξάγεται μόνο από ειδικευμένο προσωπικό,
καταρτισμένο στις εργαστηριακές διαδικασίες και εξοικειωμένο με τους δυνητικούς κινδύνους τους. Φοράτε
κατάλληλο προστατευτικό ρουχισμό, γάντια και προστατευτικά για τα μάτια/το πρόσωπο και χειρίζεστε τον
εξοπλισμό κατάλληλα, σύμφωνα με την Ορθή Εργαστηριακή Πρακτική.

 Υλικά ανθρώπινης προέλευσης που χρησιμοποιούνται για την προετοιμασία των βαθμονομητών έχουν
δοκιμαστεί και βρεθεί μη αντιδρώντα για το επιφανειακό αντιγόνο της ηπατίτιδας Β (HBs Ag), για αντισώματα
έναντι του ιού ηπατίτιδας C (HCV), και για αντισώματα έναντι των ιών ανθρώπινης ανοσοανεπάρκειας (HIV-1
και HIV-2) εκτός από το Βαθμονομητή C1, ο οποίος είναι θετικός για αντισώματα έναντι του ιού HIV-1. Επειδή
δεν υπάρχει γνωστή μέθοδος εξέτασης που να προσφέρει πλήρη διαβεβαίωση ότι οι λοιμογόνοι παράγοντες
είναι απόντες, επιβάλλεται χειρισμός των αντιδραστηρίων και των δειγμάτων των ασθενών ως δυνητικά ικανών
να μεταδώσουν λοιμογόνο νόσημα.

 Εκχύσεις βιολογικών υλικών: Οι εκχύσεις υλικών ανθρώπινης προέλευσης θα πρέπει να αντιμετωπίζονται ως
δυνητικά μολυσματικές. Οι εκχύσεις που δεν περιέχουν οξύ θα πρέπει να απολυμαίνονται άμεσα, μαζί με την
περιοχή έκχυσης, τα υλικά και όλες τις επιμολυσμένες επιφάνειες ή τον εξοπλισμό και με κατάλληλο χημικό
απολυμαντικό το οποίο είναι αποτελεσματικό στα δυνητικά βιολογικά επικίνδυνα υλικά των εν λόγω δειγμάτων
(συνήθως χλωρίνη οικιακής χρήσης σε αραίωση 1:10, 70-80% αιθανόλη ή ισοπροπανόλη, κάποιο ιωδοφόρο
όπως 0,5% Wescodyne™ Plus κ.λπ.) και να σκουπίζονται καλά.
Οι εκχύσεις που περιέχουν οξύ θα πρέπει να απορροφώνται κατάλληλα (να σκουπίζονται) ή να
εξουδετερώνονται, ενώ η περιοχή πρέπει να καθαρίζεται καλά με νερό και να σκουπίζεται τελείως. Τα υλικά που
χρησιμοποιούνται για την απορρόφηση της έκχυσης ενδέχεται να πρέπει να απορρίπτονται ως επικίνδυνα
απόβλητα.
Η περιοχή θα πρέπει να απολυμαίνεται ακολούθως με κάποιο από τα χημικά απολυμαντικά.
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 Απορρίπτετε όλα τα δείγματα και τα υλικά που χρησιμοποιούνται για τη διεξαγωγή της εξέτασης ως εάν
περιείχαν μολυσματικό παράγοντα. Τα εργαστηριακά, χημικά ή βιολογικά επικίνδυνα απόβλητα πρέπει να
υφίστανται διαχείριση και να απορρίπτονται σύμφωνα με όλους τους τοπικούς, περιφερειακούς και εθνικούς
κανονισμούς.

 Για συστάσεις αναφορικά με τους κινδύνους και τις προφυλάξεις που σχετίζονται με οποιαδήποτε χημικά
συστατικά αυτού του κιτ εξέτασης, ανατρέξτε στα εικονογράμματα που βρίσκονται στις ετικέτες και στις
πληροφορίες που παρέχονται στην ενότητα 4.2.
Το Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας (ΔΔΑ) διατίθεται στη διεύθυνση www.bio-rad.com.

4.2 Προφυλάξεις ως προς τη διαδικασία 

Προειδοποίηση: 

H317: Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική δερματική αντίδραση.
H412: Επιβλαβές για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις.
P273: Να αποφεύγεται η ελευθέρωση στο περιβάλλον.
P280: Να φοράτε προστατευτικά γάντια/προστατευτικά ενδύματα/μέσα ατομικής προστασίας για ταμάτια/πρόσωπο.
P333+P313: Εάν παρατηρηθεί ερεθισμός του δέρματος ή εμφανιστεί εξάνθημα: Συμβουλευθείτε/
Επισκεφθείτεγιατρό.
P302+P352 (b): ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΕΡΜΑ: Πλύνετε με άφθονο νερό και σαπούνι.
P501 (a): Απορρίψτε τα περιεχόμενα/δοχείο σύμφωνα με τους τοπικούς/εθνικούς/διεθνείς κανονισμούς.

 Αυτό το προϊόν περιέχει ανθρώπινα ή ζωικά συστατικά. Χειριστείτε το με προσοχή.

5 Διαδικασία 

Ανατρέξτε στα κατάλληλα εγχειρίδια συστήματος ή/και στο σύστημα Βοήθειας για πληροφορίες σχετικά με τη θεωρία 
βαθμονόμησης, τη διαμόρφωση των βαθμονομητών, την καταχώριση απαιτήσεων εξέτασης βαθμονομητή και την 
ανασκόπηση των δεδομένων βαθμονόμησης. 

Βαθμονόμηση 

Οι βαθμονομητές Access HIV combo Calibrators παρέχονται ως αρνητικοί (C0) και θετικοί (C1). Ο προσδιορισμός 
Access HIV combo απαιτεί καμπύλη βαθμονόμησης (καθορισμό της τιμής αποκοπής) κάθε 56 ημέρες, προκειμένου 
να έχει ενεργή «βαθμονόμηση» για μία μόνο παρτίδα αντιδραστηρίων η οποία αναγνωρίζεται σαφώς από τον 
ραβδωτό της κώδικα. Στο τέλος των 56 ημερών ή αν τοποθετηθεί στο σύστημα κάποια άλλη παρτίδα 
αντιδραστηρίων, η καμπύλη ακυρώνεται αυτόματα. 
Για κάθε βαθμονόμηση απαιτούνται 220 µL του βαθμονομητή C0 (καθορισμός εις διπλούν) και 330 µL του 
βαθμονομητή C1 (καθορισμός εις τριπλούν) επιπροσθέτως του περιέκτη του δείγματος και του νεκρού όγκου του 
συστήματος. 
Μία σταγόνα ισούται με 40 µL περίπου. 

6 Περιορισμός εξέτασης 

Αν υπάρχει ένδειξη μικροβιακής επιμόλυνσης ή υπερβολική θολερότητα σε ένα αντιδραστήριο, απορρίπτετε το 
φιαλίδιο. 
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ACCESS 
Immunoassay System

HIV combo QC  A59430 

Για την παρακολούθηση της απόδοσης συστήματος του προσδιορισμού Access HIV 
combo. 
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1 Προοριζόμενη χρήση 

Το Access HIV combo QC προορίζεται για την παρακολούθηση της απόδοσης συστήματος του προσδιορισμού 
Access HIV combo. 

2 Περίληψη και επεξήγηση της εξέτασης 

Τα υλικά ελέγχου ποιότητας προσομοιώνουν τα χαρακτηριστικά των δειγμάτων των ασθενών και είναι απαραίτητα 
για την παρακολούθηση της απόδοσης συστήματος του προσδιορισμού Access HIV combo. Επιπλέον, αποτελούν 
αναπόσπαστο μέρος της ορθής εργαστηριακής πρακτικής

(38, 41-47)
. Κατά την εκτέλεση των προσδιορισμών με τα

αντιδραστήρια Access για το αντιγόνο HIV-1 και τα αντισώματα αντι-HIV-1/HIV-1-O/HIV-2, συμπεριλάβετε υλικά 
ελέγχου ποιότητας για να επικυρώσετε την ακεραιότητα των προσδιορισμών. 
Οι τιμές των προσδιορισμών θα πρέπει να βρίσκονται μέσα στα αποδεκτά όρια, εάν το σύστημα εξέτασης λειτουργεί 
σωστά. 

3 Πληροφορίες προϊόντος 

3.1 Περιγραφή 

Access HIV combo QC 

Αναγνωριστικά 
στοιχεία ετικέτας 

Περιγραφή 
Παρουσίαση/ 
Προετοιμασία 

A59430 

QC1 
Negative QC 

Αρνητικός έλεγχος ποιότητας: 
Ανθρώπινος ορός αρνητικός (μη αντιδρών) για το αντιγόνο HIV-1 και τα 
αντισώματα αντι-HIV-1/HIV-1-O/ HIV-2, με 0,1% αζίδιο του νατρίου και 0,25% 
ProClin 300. 

2 x 4,4 mL 
Έτοιμος προς χρήση 

QC2 
Anti-HIV-1 

Θετικός έλεγχος ποιότητας αντι-HIV-1: 
Ανθρώπινος ορός θετικός (αντιδρών) για αντισώματα αντι-HIV-1, με 0,1% 
αζίδιο του νατρίου και 0,25% ProClin 300. 

2 x 4,4 mL 
Έτοιμος προς χρήση 

QC3 
HIV-1 Ag 

Θετικός έλεγχος ποιότητας, αντιγόνο HIV-1: 
Κεκαθαρμένο αντιγόνο HIV-1 ανενεργοποιημένο με θερμότητα με 
χαοτροπικό παράγοντα σε ρυθμιστικό διάλυμα Tris με 0,1% ProClin 300. 

2 x 4,4 mL 
Έτοιμος προς χρήση 

QC card Κάρτα QC: 1 

3.2 Συνθήκες αποθήκευσης και χειρισμού 

 Φύλαξη σε όρθια θέση και ψύξη στους 2 έως 10 °C.

 Αναμιγνύετε τα περιεχόμενα ανακινώντας απαλά πριν από τη χρήση. Αποφεύγετε το σχηματισμό φυσαλίδων.

 Σταθερό μέχρι την ημερομηνία λήξης η οποία δηλώνεται στην ετικέτα όταν φυλάσσεται στους 2 έως 10 °C.

 Το φιαλίδιο είναι σταθερό στους 2 έως 10 °C για 120 ημέρες μετά την αρχική χρήση.

 Τιμές ελέγχου ποιότητας εκτός εύρους αποτελούν πιθανή ένδειξη φθοράς.

 Ανατρέξτε στην κάρτα τιμών QC για τις μέσες τιμές και τις τυπικές αποκλίσεις (SD).

4 Προειδοποιήσεις και προφυλάξεις 

 Για διαγνωστική χρήση in vitro. Για χρήση μόνο από επαγγελματίες στον χώρο της υγειονομικής περίθαλψης.

4.1 Προφυλάξεις υγείας και ασφαλείας 

 Ο χειρισμός του παρόντος κιτ εξέτασης θα πρέπει να διεξάγεται μόνο από ειδικευμένο προσωπικό,
καταρτισμένο στις εργαστηριακές διαδικασίες και εξοικειωμένο με τους δυνητικούς κινδύνους τους. Φοράτε
κατάλληλο προστατευτικό ρουχισμό, γάντια και προστατευτικά για τα μάτια/το πρόσωπο και χειρίζεστε τον
εξοπλισμό κατάλληλα, σύμφωνα με την Ορθή Εργαστηριακή Πρακτική.

 Υλικά ανθρώπινης προέλευσης που χρησιμοποιούνται για την προετοιμασία του ελέγχου έχουν δοκιμαστεί και
βρεθεί μη αντιδρώντα για το επιφανειακό αντιγόνο της ηπατίτιδας Β (HBs Ag), για αντισώματα έναντι του ιού
ηπατίτιδας C (HCV). Επειδή δεν υπάρχει γνωστή μέθοδος εξέτασης που να προσφέρει πλήρη διαβεβαίωση ότι
οι λοιμογόνοι παράγοντες είναι απόντες, επιβάλλεται χειρισμός των αντιδραστηρίων και των δειγμάτων των
ασθενών ως δυνητικά ικανών να μεταδώσουν λοιμογόνο νόσημα.

 Εκχύσεις βιολογικών υλικών: Οι εκχύσεις υλικών ανθρώπινης προέλευσης θα πρέπει να αντιμετωπίζονται ως
δυνητικά μολυσματικές.
Οι εκχύσεις που δεν περιέχουν οξύ θα πρέπει να απολυμαίνονται άμεσα, μαζί με την περιοχή έκχυσης, τα υλικά
και όλες τις επιμολυσμένες επιφάνειες ή τον εξοπλισμό και με κατάλληλο χημικό απολυμαντικό το οποίο είναι
αποτελεσματικό στα δυνητικά βιολογικά επικίνδυνα υλικά των εν λόγω δειγμάτων (συνήθως χλωρίνη οικιακής
χρήσης σε αραίωση 1:10, 70-80% αιθανόλη ή ισοπροπανόλη, κάποιο ιωδοφόρο όπως 0,5% Wescodyne™ Plus
κ.λπ.) και να σκουπίζονται καλά.
Οι εκχύσεις που περιέχουν οξύ θα πρέπει να απορροφώνται κατάλληλα (να σκουπίζονται) ή να
εξουδετερώνονται, ενώ η περιοχή πρέπει να καθαρίζεται καλά με νερό και να σκουπίζεται τελείως. Τα υλικά που
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χρησιμοποιούνται για την απορρόφηση της έκχυσης ενδέχεται να πρέπει να απορρίπτονται ως επικίνδυνα 
απόβλητα. 
Η περιοχή θα πρέπει να απολυμαίνεται ακολούθως με κάποιο από τα χημικά απολυμαντικά. 

 Απορρίπτετε όλα τα δείγματα και τα υλικά που χρησιμοποιούνται για τη διεξαγωγή της εξέτασης ως εάν
περιείχαν μολυσματικό παράγοντα. Τα εργαστηριακά, χημικά ή βιολογικά επικίνδυνα απόβλητα πρέπει να
υφίστανται διαχείριση και να απορρίπτονται σύμφωνα με όλους τους τοπικούς, περιφερειακούς και εθνικούς
κανονισμούς.

 Για συστάσεις αναφορικά με τους κινδύνους και τις προφυλάξεις που σχετίζονται με οποιαδήποτε χημικά
συστατικά αυτού του κιτ εξέτασης, ανατρέξτε στα εικονογράμματα που βρίσκονται στις ετικέτες και στις
πληροφορίες που παρέχονται στην ενότητα 4.2 Το Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας (ΔΔΑ) διατίθεται στη
διεύθυνση www.bio-rad.com.

4.2 Προφυλάξεις ως προς τη διαδικασία 

Προειδοποίηση: 

H317: Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική δερματική αντίδραση.
H412: Επιβλαβές για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις.
P273: Να αποφεύγεται η ελευθέρωση στο περιβάλλον.
P280: Να φοράτε προστατευτικά γάντια/προστατευτικά ενδύματα/μέσα ατομικής προστασίας για ταμάτια/πρόσωπο.
P333+P313: Εάν παρατηρηθεί ερεθισμός του δέρματος ή εμφανιστεί εξάνθημα: Συμβουλευθείτε/
Επισκεφθείτεγιατρό.
P302+P352 (b): ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΕΡΜΑ: Πλύνετε με άφθονο νερό και σαπούνι.
P501 (a): Απορρίψτε τα περιεχόμενα/δοχείο σύμφωνα με τους τοπικούς/εθνικούς/διεθνείς κανονισμούς.

 Αυτό το προϊόν περιέχει ανθρώπινα ή ζωικά συστατικά. Χειριστείτε το με προσοχή.

5 Διαδικασία 

Το Access HIV combo QC θα πρέπει να αντιμετωπίζεται με τον ίδιο τρόπο όπως τα δείγματα των ασθενών και να 
εκτελείται σύμφωνα με τις οδηγίες που συνοδεύουν το όργανο ή/και τη μέθοδο που χρησιμοποιείται. 
Για τη λειτουργία του Access HIV combo QC, απαιτούνται 110 μL δείγματος για κάθε ένα από τα 3 επίπεδα επιπλέον 
του περιέκτη του δείγματος και του νεκρού όγκου του συστήματος (μονός καθορισμός). Μία σταγόνα ισούται περίπου 
με 40 μL. 
Επειδή τα δείγματα μπορούν να υποβάλλονται σε επεξεργασία οποιαδήποτε στιγμή με μορφή «τυχαίας πρόσβασης» 
παρά με τη μορφή «παρτίδας», τα υλικά ελέγχου ποιότητας θα πρέπει να συμπεριλαμβάνονται σε κάθε χρονική 
περίοδο 24 ωρών

(38)
. Η πιο συχνή χρήση μαρτύρων ή η χρήση πρόσθετων μαρτύρων αφήνεται στη διακριτική

ευχέρεια του χρήστη με βάση την ορθή εργαστηριακή πρακτική ή τις απαιτήσεις πιστοποίησης του εργαστηρίου και 
τους ισχύοντες νόμους. 
Ανατρέξτε στα κατάλληλα εγχειρίδια συστήματος ή/και στο σύστημα Βοήθειας για πληροφορίες σχετικά με τη θεωρία 
ελέγχου ποιότητας, τη διαμόρφωση των μαρτύρων, την καταχώριση απαιτήσεων εξέτασης δείγματος ελέγχου 
ποιότητας και την ανασκόπηση των δεδομένων ελέγχου ποιότητας. 

6 Περιορισμοί εξέτασης 

1. Η χρήση του Access HIV combo QC δεν έχει επιβεβαιωθεί με προσδιορισμούς άλλους εκτός του
προσδιορισμού Access HIV combo.

2. Τα αποτελέσματα ελέγχου ποιότητας που δεν βρίσκονται εντός των αποδεκτών ορίων μπορεί να αποτελούν
ένδειξη μη έγκυρων αποτελεσμάτων εξέτασης. Εξετάστε όλα τα αποτελέσματα εξετάσεων που διενεργήθηκαν
από τη λήψη του τελευταίου σημείου εξέτασης ποιοτικού ελέγχου που ήταν αποδεκτό για αυτόν τον αναλύτη.

3. Αν υπάρχει ένδειξη μικροβιακής επιμόλυνσης ή υπερβολική θολερότητα σε ένα αντιδραστήριο, απορρίπτετε
το φιαλίδιο.

7 Αναμενόμενες τιμές 
Οι αναμενόμενες μέσες τιμές (×) και τυπικές αποκλίσεις (σ) για τα Access HIV combo QC1, QC2 και QC3 παρέχονται 
στην κάρτα τιμών QC που περιλαμβάνεται στο κιτ. Κάθε εργαστήριο θα πρέπει να καθορίζει τα κριτήρια δυνατότητας 
αποδοχής του, επιλέγοντας τους κανόνες QC που θα εφαρμόζονται στα αποτελέσματα ελέγχου. Τα μεμονωμένα 
αποτελέσματα ελέγχου θα πρέπει να βρίσκονται μέσα στο αρχικό εύρος αποδοχής. Ωστόσο, κάθε εργαστήριο θα 

πρέπει να αναπροσαρμόζει τη μέση τιμή και την SD αφού έχουν συγκεντρωθεί επαρκή δεδομένα
(38,45)

.
Σημείωση: Οι τιμές Access HIV combo QC ενδέχεται να διαφέρουν μεταξύ παρτίδων. Εφόσον οι τιμές παραμένουν 
στο εύρος αποδοχής που αναγράφεται στην κάρτα τιμών QC, το τελικό αποτέλεσμα δεν θα επηρεαστεί. Οι αποκλίσεις 
στις τιμές εντός του αρχικού εύρους αποδοχής δεν υποδεικνύουν σφάλματα συστήματος και δεν απαιτούν ειδική 
παρέμβαση στο σύστημα. 
Δεδομένου ότι τα συγκεκριμένα επίπεδα αντιδραστικότητας ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με τον κατασκευαστή του 
προσδιορισμού, τη διαδικασία, τον αριθμό παρτίδας και το εργαστήριο, κάθε εργαστήριο θα πρέπει να καθορίζει το 

συγκεκριμένο επίπεδο αντιδραστικότητας και να καθιερώνει το δικό του εύρος αποδεκτών τιμών
(38,47)

. Το αποδεκτό 
εύρος τιμών μπορεί να συμπεριλάβει όλες τις τιμές εντός των τιμών ±2 SD από τη μέση τιμή των 20 σημείων 

δεδομένων που προέκυψαν από 20 καθορισμούς σε περίοδο 30 ημερών
(45)

.
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Όλα τα εμπορικά σήματα που χρησιμοποιούνται εδώ αποτελούν ιδιοκτησία του αντίστοιχου κατόχου.
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