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szérumban és plazmában az Access Immunoassay Systems segítségével. 

ACCESS 
Immunoassay System

HIV combo Calibrators  A59429 

Az Access HIV combo Calibrators az ACCESS HIV combo próba kalibrálására szolgál 
az Access Immunoassay Systems segítségével. 

ACCESS 
Immunoassay System

HIV combo QC  A59430 

A HIV combo próba rendszer-teljesítményének monitorozásához. 

A97222F - [HU] - 2020/10

A szürkével kiemelt részek mutatják a változásokat a korábbi verzióhoz képest. 

u025903
Highlight

u025903
Highlight

u025903
Highlight



A97222F Access HIV combo 
2/27

Tartalomjegyzék 

Access HIV combo 5 

1 Rendeltetés ................................................................................................................... 6 

2 A teszt összefoglalása és ismertetése ....................................................................... 6 

3 Az eljárás alapelvei ...................................................................................................... 6 

4 Termékinformációk ...................................................................................................... 7 
4.1 Leírás .................................................................................................................................................. 7
4.2 Tárolási és kezelési előírások ............................................................................................................. 7

5 Figyelmeztetések és óvintézkedések ......................................................................... 7 
5.1 Munkavédelmi óvintézkedések ........................................................................................................... 7
5.2 Az eljárással kapcsolatos óvintézkedések .......................................................................................... 8

6 Minták ............................................................................................................................ 8 

7 Eljárás ........................................................................................................................... 8 
7.1 Szükséges anyagok ............................................................................................................................ 8
7.2 Vizsgálati eljárás ................................................................................................................................. 9
7.3 Kalibrálás ............................................................................................................................................. 9
7.4 Minőség-ellenőrzés ............................................................................................................................. 9
7.5 Az eredmények számítása/értelmezése ........................................................................................... 10

8 A teszt korlátai ............................................................................................................ 10
9 Teljesítményjellemzők ............................................................................................... 11 

9.1 Precíziós mérés................................................................................................................................. 11
9.2 Diagnosztikai teljesítmény ................................................................................................................. 13
9.3 Analitikai érzékenység ...................................................................................................................... 14
9.4 Analitikai specificitás ......................................................................................................................... 15 

Access HIV combo Calibrators 17 

1 Rendeltetés ................................................................................................................. 18 

2 A teszt összefoglalása és ismertetése ..................................................................... 18 

3 Termékinformációk .................................................................................................... 18 
3.1 Leírás ................................................................................................................................................ 18
3.2 Tárolási és kezelési előírások ........................................................................................................... 18

4 Figyelmeztetések és óvintézkedések ....................................................................... 18 
4.1 Munkavédelmi óvintézkedések ......................................................................................................... 18
4.2 Az eljárással kapcsolatos óvintézkedések ........................................................................................ 19

5 Eljárás ......................................................................................................................... 19 

6 A teszt korlátai ............................................................................................................ 19 

Access HIV combo QC 21 

1 Rendeltetés ................................................................................................................. 22 

2 A teszt összefoglalása és ismertetése ..................................................................... 22 

3 Termékinformációk .................................................................................................... 22 
3.1 Leírás ................................................................................................................................................ 22
3.2 Tárolási és kezelési előírások ........................................................................................................... 22



A97222FAccess HIV combo 
3/27

4 Figyelmeztetések és óvintézkedések ....................................................................... 22 
4.1 Munkavédelmi óvintézkedések ......................................................................................................... 22
4.2 Az eljárással kapcsolatos óvintézkedések ........................................................................................ 23

5 Eljárás ......................................................................................................................... 23 

6 A teszt korlátai ............................................................................................................ 23 

7 Várható értékek .......................................................................................................... 24

Szakirodalmi hivatkozások ............................................................................................. 25



A97222F Access HIV combo 
4/27



A97222FAccess HIV combo 
5/27

ACCESS 
Immunoassay System

HIV combo  A59428 
 2 x 50 

A HIV p24 antigén és a HIV-1/O/2 elleni antitestek minőségi kimutatása humán 
szérumban és plazmában az Access Immunoassay Systems segítségével. 

A97222F - [HU] - 2020/10

u025903
Highlight

u025903
Highlight



A97222F Access HIV combo 
6/27

1 Rendeltetés 

Az Access HIV combo próba egy paramágneses részecskéket tartalmazó kemilumineszcens 
immunpróba, amelynek célja a HIV-1 p24 antigén, HIV-1 (M és O csoportok) és HIV-2 antitestek 
minőségi kimutatása humán szérumban vagy plazmában Access Immunoassay Systems használatával. 
Az Access HIV combo próba felhasználható a HIV-1 vagy HIV-2 fertőzés diagnosztizálásában, valamint 
szűrővizsgálatként véradók és plazmadonorok (lítium-heparin, K2-EDTA-s, K3-EDTA-s és CPDA-1-es) 
esetén. A próba nem használható fel vizsgálatként vagy szűrővizsgálatként gyűjtött/poolozott mintákhoz. 
Az Access HIV combo próba nyomán elért eredmény nem tesz különbséget a HIV-1 p24 antigén, a HIV-1 
vagy HIV-1-O és HIV-2 antitestek között. 

2 A teszt összefoglalása és ismertetése 

A szerzett immunhiányos tünetegyüttes (AIDS) egy vírus okozta fertőző betegség, amely mély, sejten 
belüli immunhiányban nyilvánul meg. Az AIDS-betegségben vagy ennek a korai szindrómáiban szenvedő 
páciensek limfocitáiból két, a Lentivírus alcsaládhoz tartozó vírustípus izolálása történt meg

(1,2,3)
.

3,4,5,6)
Az első, HIV-1-nek (humán immundefficiencia vírusnak) nevezett vírust elsőként Franciaországban, 

majd ezt követően az Egyesült Államokban izolálták. A második, HIV-2-nek nevezett vírust két, afrikai 
származású betegnél azonosították, és egy új, nyugat-afrikai központú AIDS-betegség eredetének 
bizonyult.

(3,4,5,6)

A HIV törzsek genetikai variabilitására vonatkozó ismeretek az adott altípusra vonatkozó reprezentatív 
törzsek GAG, POL és ENV génjeinek szekvenálásából származnak

(7)
.

Egy filogenetikai elemzés lehetővé tette a HIV-1 különböző csoportjainak megkülönböztetését: M csoport 
(major), N csoport (nem M, nem O), O csoport (Outlier) és P csoport

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

A HIV-1 M csoportja 9 altípust (A, B, C, D, F, G, H, J és K)
(11)

 és keringő rekombináns formákat (CRF
altípusok) tartalmaz

(11,14)
. A különböző altípusok földrajzi eloszlása mára viszonylag jól

meghatározott
(15,16)

. Néhány HIV-1 variáns csupán 70%-os homológiát mutat a GAG és POL génekre
vonatkozóan a fő izolátumokkal, az ENV gén esetén ez pedig csupán 50%-os. Ezekre a különbségekre 
vezethető vissza az, hogy a betegség egyes betegeknél nem ismerhető fel.

(17)
. A különböző HIV-2

törzsek közös antigén-tulajdonságokat mutatnak a majom-immundeficiencia vírussal (SIV), függetlenül a 
vizsgált vírusproteintől (envelop fehérje és magfehérje; heterológ jelleg: 30%). Ezek 40%-nál 
alacsonyabb homológiát mutatnak a HIV-1 envelop fehérjéjével

(3,18,19,20)
.

Ugyanakkor a HIV-2 kevésbé patogén a HIV-1 változatnál, valamint lassabb a megbetegedés lefolyása, 
alacsonyabbak a titerek, valamint alacsonyabb mértékű a függőleges és merőleges irányú 
fertőzés

(21,22,23,24)
.

A HIV antigének és antitestek a fertőzés különböző szakaszaiban jelennek meg és válnak 
érzékelhetővé

(25,26,27)
.

A HIV-fertőzés jelenlegi diagnosztizálásához az anti-HIV antitestek szérumbeli jelenlétének kimutatása 
szükséges, amely az ELISA módszerrel történik

(28,29,30)
. Az expozíció és az első antitestek megjelenése

között azonban átlagosan háromhetes időszak telik el. Ebben az időszakban a p24 antigén kimutatható a 
HIV-1 vírussal fertőzött egyének nagy részénél, földrajzi származásuktól függetlenül

(31,32)
. Az Access HIV

combo próba lehetővé teszi mind a HIV-1, mind a HIV-2 antitestek egyidejű azonosítását. Ez a próba 
monoklonális antitesteket is használ a reagensekben a HIV-1 p24 antigén szerokonverzió előtti 
azonosításához, csökkentve ezáltal a szerokonverziós ablakperiódust, és javítva a HIV fertőzés korai 
azonosításának esélyét

(33,34,35,36)
.

3 Az eljárás alapelvei 

Az Access HIV combo próba szekvenciális, kétlépéses, immunenzimatikus („szendvics-”) próba. 
A teszt első lépésében összekeverésre kerül a minta, a bevont paramágneses részecskék, a biotinilált 
monokolánis p24 antitestek és a részecske adalékanyagok. A paramágneses részecskék rekombináns 
HIV-1 fehérjével, HIV-1-O / HIV-2 polipeptidekkel és a HIV-1 p24 antigénnel reakcióba lépő monoklonális 
antitestekkel vannak bevonva. 
A reakciós edényben való inkubálást követően a szilárd fázison megkötött anyagok mágneses mezőbe 
kerülnek, a kötetlenül maradt anyagok pedig lemosásra kerülnek. 
A második lépésben 3 polipeptid és alkalikus foszfatázzal jelölt streptavidin, valamint a konjugát 
adalékanyag kerül hozzáadásra. 
Az inkubálást követően a kötetlenül maradt reagensek mágneses mezőben történő elválasztás és mosás 
segítségével eltávolításra kerülnek. 
Az edénybe hozzáadjuk a kemilumineszcens Lumi-Phos 530 szubsztrátot, és a reakció által kibocsátott 
fényt luminométerrel lemérjük. A kibocsátott fény a reakció végén fennmaradó enzim-konjugátum 
mennyiségétől függ. A minta esetében mért fénymennyiség lehetővé teszi az anti-HIV-1 vagy HIV-2 
antitestek és/vagy p24 antigének jelenlétének kimutatását, mivel ez a mennyiség összehasonlításra kerül 
egy olyan küszöbértékkel (cut-off értékkel), amelyet a próba műszeren végzett kalibrálásakor határoztak 
meg. Amennyiben a fénytermelés nagyobb a határértéknél vagy megegyezik azzal, a minta reaktívnak 
minősül az Access HIV combo próbával. 



A97222FAccess HIV combo 
7/27

4 Termékinformációk 

4.1 Leírás 

Access HIV combo Reagens csomagok 

Címkejelzés Leírás 
Kiszerelés/ 
Az A59428 

előkészítése 

R1a 
Paramagnetic 
particles 

Paramágneses részecskék: 
rekombináns HIV-1 fehérjével (160. cs.), HIV-1-O (41. cs.) és HIV-2 (36. cs.) 
polipeptidekkel és a HIV-1 p24 antigén elleni monoklonális antitestekkel bevonva, 
TRIS pufferelt sóoldatban szuszpendálva, 0,1% nátrium-aziddal és ProClin 300 
(0,25%) tartósítószerrel 

2 x 50 teszt / 
Felhasználásra 

kész 

R1b 
Conjugate additive 

Konjugátum adalék: 
TRIS pufferelt sóoldat 0,1%-os nátrium-aziddal és ProClin 300 tartósítószerrel 
(0,25%). 

R1c 
Particle additive 

Részecske adalék: 
TRIS pufferelt sóoldat biotinilált HIV-1 p24 elleni monoklonális antitestekkel, 0,1%-os 
nátrium-aziddal és ProClin 300 tartósítószerrel (0,25%). 

R1d 
Conjugates 

Konjugátumok: 
HIV-1, HIV-1-O, HIV-2 polipeptidek és alkalikus foszfatázzal konjugált streptavidin 
0,1%-os nátrium-aziddal és ProClin 300 tartósítószerrel (0,25%). 

4.2 Tárolási és kezelési előírások 

 Tárolja függőleges helyzetben, 2–10 °C hőmérsékleten.

 A berendezésen való használatot megelőzően legalább két órán keresztül tárolja lehűtve 2–10 °C
közötti hőmérsékleten.

 2–10 °C közötti tárolás esetén a címkén jelzett szavatossági időig stabil (ha a reagens csomagolása
nem lett kinyitva).

 Az új, fel nem szúrt csomagokat óvatosan megfordítva keverje össze, amíg a részecskék fel nem
oldódnak, és már nem tapadnak a lyuk lezárására vagy falára. Ne fordítsa meg a felszúrt
csomagokat.

 Az első használat után, a berendezésbe helyezve 2–10 °C-on 56 napig stabil.

 Az esetleges károsodás jelei lehetnek a csomagolás megszakadt elasztomeres rétege vagy a
megfelelő tartományon kívüli kontrollértékek.

 Ha a reagenscsomag sérült (például megszakadt elasztomer), selejtezze le a csomagot.

5 Figyelmeztetések és óvintézkedések 

 In vitro diagnosztikai célra használható. Kizárólag egészségügyi szakemberek általi használatra.

5.1 Munkavédelmi óvintézkedések 

 A tesztkészletet csak olyan szakképzett személy kezelheti, aki ismeri a laboratóriumi eljárásokat, és
tisztában van azok lehetséges veszélyeivel. Mindig viseljen megfelelő védőöltözéket, védőkesztyűt,
szem-/arcvédőt, és a helyes laboratóriumi gyakorlat szerint, megfelelően kezelje az anyagokat.

 Kiömlött biológiai anyagok: a kiömlött emberi eredetű anyagokat potenciálisan fertőzőként kell
kezelni. A savat nem tartalmazó kiömlött anyagokat azonnal el kell takarítani – beleértve a kiömlés
területét, az anyagokat és minden szennyezett felületet vagy felszerelést – az érintett minták által
okozott potenciális biológiai veszélynek megfelelő hatékony kémiai fertőtlenítőszerrel (ez általában
1:10 arányban hígított háztartási fehérítő, 70–80%-os etanol vagy izopropanol és jodofór például
0,5%-os Wescodyne™ Plus stb.), majd szárazra kell törölni.
A savat tartalmazó kiömlött anyagokat megfelelően fel kell itatni (fel kell törölni) vagy semlegesíteni
kell, a területet le kell öblíteni vízzel, és szárazra kell törölni. Előfordulhat, hogy azok az anyagok,
amelyeket a kiömlött anyag felszívására használtak, veszélyes hulladékként kezelendők.
Ezt követően a területet vegyi fertőtlenítővel fertőtleníteni kell.

 A teszt elvégzése során felhasznált valamennyi mintát és anyagot oly módon ártalmatlanítsa, mintha
az fertőző hatású lenne. A laboratóriumi, kémiai és biológiai veszélyt jelentő hulladék anyagokat a
helyi, regionális és országos előírásoknak megfelelően kezelje és ártalmatlanítsa.

 A tesztkészletben fellelhető kémiai összetevők kockázati és óvintézkedési ajánlásaival kapcsolatban
tekintse át a címkéken biztosított képjelzést (képjelzéseket) és az 5.2 részben megadott
információkat.
A biztonsági adatlap a következő címen érhető el: www.bio-rad.com.

http://www.bio-rad.com/
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5.2 Az eljárással kapcsolatos óvintézkedések 

Figyelem! 

H317: Allergiás bőrreakciót válthat ki.
H412: Ártalmas a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz.
P273: Kerülni kell az anyagnak a környezetbe való kijutását.
P280: Védőkesztyű/védőruha/szemvédő/arcvédő használata kötelező.
P333+P313: Bőrirritáció vagy kiütések megjelenése esetén: orvosi ellátást kell kérni.
P302+P352 (b): HA BŐRRE KERÜL: Lemosás bő szappanos vízzel.
P501 (a): Az edény tartalmát / a tartályt a helyi/regionális/nemzeti/nemzetközi 
szabályozásoknak megfelelően kell hulladékként elhelyezni.

6 Minták 

1. A javasolt minták a szérum (beleértve a szérumszeparáló csöveket) és a plazma (lítium-heparin,
beleértve a plazmaszeparáló csöveket, K2-EDTA-s, K3-EDTA-s és CPDA-1-es).

2. A mintákat nem szabad melegíteni.
3. A vérminták kezelése, feldolgozása és tárolása során tartsa be az alábbi ajánlásokat

(37)
:

 Mindig a vénapunkcióval kapcsolatos rutin óvintézkedések betartásával vegye le a vérmintákat.

 Centrifugálás előtt hagyja, hogy a minták teljesen megalvadjanak.

 Az elemzés előtt ellenőrizze, hogy a maradék fibrin és sejtanyag eltávolításra került-e.

 A centrifugálásra vonatkozóan kövesse a mintavételi cső gyártójának javaslatait.

 Mindig tartsa szorosan lezárva a csöveket.

 A mintákat szorosan lezárva tárolja szobahőmérsékleten (15–23 °C), maximum huszonnégy órán
keresztül.

 Amennyiben a vizsgálat elvégzése nem huszonnégy órán belül történik, hűtse le a mintákat
2-8 °C hőmérsékletre.

 Amennyiben a vizsgálat elvégzése nem történik meg nyolc napon belül 2–8 °C hőmérsékleten,
vagy a minták szállítása esetén fagyassza le ezeket legalább -20 °C hőmérsékleten.

 Legfeljebb háromszor engedje fel a mintákat. Egy vizsgálat, amelyet 25 friss, nem reaktív
szérumon és 25 friss reaktív szérumon végeztek, három fagyasztás–felengedés ciklus után nem
mutatott klinikailag jelentős dózisváltozást.

 Felengedés után a mintát alaposan át kell keverni, 3000 g-n 10 percig újracentrifugálni, és
csészébe áttenni a szuszpendált fibrinrészecskék és az álpozitív eredményekért felelős
összecsapzódások eltávolítása érdekében.

4. Minden laboratóriumnak önállóan kell meghatároznia, hogy milyen vérvételi csöveket és
szérumszeparáló termékeket tart elfogadhatónak. Ezen termékek esetén különbségek merülhetnek
fel gyártónként és néha tételenként is.

7 Eljárás 

7.1 Szükséges anyagok 

7.1.1 Készletben található anyagok 

R1 Access HIV combo reagenscsomagok 

7.1.2 Szükséges, de a készletben nem megtalálható anyagok 

1. Access HIV combo Calibrators
Egy HIV antitest negatív szérum és egy HIV-1 antitest pozitív szérum formájában található meg a
készletben.
Katalógusszám: A59429

2. Minőség-ellenőrzési anyagok:
• Az Access HIV combo QC próba egy HIV antitest negatív szérum és egy anti-HIV-1 pozitív

szérum, valamint egy HIV-1 antigén pozitív Tris puffer oldatban.
Katalógusszám: A59430 

• Access HIV combo QC4 & QC5, humán negatív szérumban lévő anti-HIV-2 antitest pozitív
szérum és anti-HIV-1-O antitest pozitív szérum formájában biztosítva.

u025903
Highlight
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Katalógusszám: B22822 
• Egyéb, kereskedelmi forgalomban kapható kontrollszérum

3. Access Substrate szubsztrát
Katalógusszám: 81906

4. Access 2:
Mosópuffer: Access Wash Buffer II, Katalógusszám: A16792

5. UniCel DxI:
Mosópuffer: UniCel DxI Wash Buffer II, Katalógusszám: 16793

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

7.2 Vizsgálati eljárás 

1. A beszerelési, beindítási, működési alapelvek, a rendszer teljesítményjellemzői, kezelési
utasításai, a kalibrálási eljárások, az eljárási korlátozások és az óvintézkedések, veszélyek,
karbantartás és hibaelhárítás pontos leírása ügyében tájékozódjon a megfelelő rendszerkezelési
kézikönyvből és/vagy a Súgó rendszerből.

2. A műszerbe történő betöltést megelőzően néhányszor óvatosan felfordítva keverje össze az új (ki
nem lyukasztott) reagens csomagokat. Ne fordítson fel nyitott (kilyukasztott) csomagokat.

3. Minden meghatározáshoz száztíz (110) µl minta használandó (a holttérfogaton felül).
4. Az első eredmény körülbelül 60 perc alatt készül el.
5. A rendszer alapértelmezett mértékegysége mintaeredmények méréséhez a jel/cut-off (S/CO)

arány.

7.3 Kalibrálás 

Egy aktív kalibrálási pont szükséges az összes teszthez. Az Access HIV combo próba esetén 
kalibrálásra 56 naponta van szükség. Következésképpen az Access HIV combo próbához 56 naponta 
szükséges kalibrálás az Access HIV combo Calibrators készlet C0 és C1 felhasználásával. 
A kalibrációs elméletre, a kalibrátorok konfigurációjára, a kalibrátor teszt lekérésének bevitelére és a 
kalibrációs adatok áttekintésére vonatkozó információ ügyében tájékozódjon a megfelelő 
rendszerkezelési kézikönyvből és/vagy a Súgó rendszerből. 

7.4 Minőség-ellenőrzés 

A minőség-ellenőrzéshez használt anyagok a betegminták jellemzőit szimulálják, és nélkülözhetetlenek a 
rendszer immunkémiai próbák elemzésekor biztosított teljesítményének monitorozásához. A minőség-
ellenőrzés legalább 24 óránként

(38)
 javasolt, illetve a rendszer bekapcsolásakor, a betegminták futtatása

előtt. A vizsgálatba vonja be az Access HIV combo QC,  HIV combo QC4 és QC5  minőség-ellenőrző 
készletet vagy egyéb kereskedelmi forgalomban kapható, legalább két analitszinttel rendelkező minőség-
ellenőrző anyagot. A kontrollok gyakoribb használata vagy további kontrollok használata a felhasználó 
belátására van bízva, ami alapulhat a laboratóriumokban bevált gyakorlaton vagy a laboratóriumi 
akkreditáció előírásain, illetve a hatályos törvényeken. A feloldás és tárolás ügyében kövesse a gyártó 
utasításait. Mindegyik laboratóriumnak kötelessége átlagértékek és elfogadható tartományok 
meghatározására a megfelelő teljesítmény biztosítása érdekében. Az elfogadható tartományon kívül eső 
minőség-ellenőrzési eredmények érvénytelen teszteredményekre utalhatnak. Ennek az analitnak a 
vonatkozásában vizsgálja meg az utolsó elfogadható minőség-ellenőrzési tesztpont óta készült összes 
teszteredményt. Az Access HIV combo próba kiértékelése szobahőmérsékleten, 18–32 °C hőmérséklet-
tartományban történt. Optimális eredmény elérése érdekében javasoljuk, hogy a próba kalibrálása és a 
betegminta tesztelése hasonló hőmérsékleti körülmények között történjen. 
Amennyiben a laboratóriumi hőmérséklet több, mint ± 5 °C eltérést mutat a kalibrálás során mért 
hőmérséklettől, tekintse át a minőség-ellenőrzési eredményeket, és szükség esetén végezzen ismételt 
kalibrálást. A minőség-ellenőrzési eredmények áttekintésére vonatkozó minden információt a megfelelő 
rendszer-kézikönyvekben, illetve a rendszer Súgójában találja. 
Valamennyi gyártott és kereskedelmi forgalomba hozott reagens átfogó minőség-ellenőrzésen megy át a 
nyersanyag átvételétől egészen a termék végső kereskedelmi forgalomba kerüléséig. 
Minden egyes tétel minőség-ellenőrzési vizsgálatokon esik át, és kizárólag az előre meghatározott 
elfogadási feltételeknek való megfelelés után kerül piacra. 
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7.5 Az eredmények számítása/értelmezése 

A betegminta eredményeinek kiszámítását a rendszerszoftver automatikusan végzi az aktív kalibrálás 
során meghatározott cut-off érték (küszöbérték) felhasználásával. Az eredmények (jel/cut-off 
érték = S/CO) „reaktív” vagy „nem reaktív” jelzést kapnak a „cut-off értékhez” való viszonyuk alapján (a jel 
a cut-off értéknél nagyobb, illetve annál kisebb vagy azzal egyenlő). Ugyanakkor a „cut-off értéknél” 

10%-kal alacsonyabb eredmények óvatosan kezelendők, és párhuzamosan ismét tesztelendők. Ez a 
javasolt szürke zónát (0,9 értéktől 1,0 értékig) a felhasználónak ta rendszerszoftverben kell tárolnia (a 
kvalitatív próba során észlelhető szürke zónákra vonatkozó összes utasítás ügyében tájékozódjon a 
megfelelő rendszer-kézikönyvből és / vagy a Súgó rendszerből). Így egy jellegzetes jelölés kerül 
automatikus megjelenítésre, aminek köszönhetően gyorsan azonosíthat egy szürke zónában található 
eredményt. A betegminta eredményei áttekinthetők a Mintaeredmények (Sample Results) ablakban. 
Az eredmények áttekintésére vonatkozó összes utasítás ügyében tájékozódjon a megfelelő rendszer-
kézikönyvből és/vagy a Súgó rendszerből. 

Első eredmény elemzése: 

 Bármely, 0,9 aránynál(S/CO) kisebb értékű minta nem-reaktívnak minősül az Access HIV combo
teszttel.

 Ha a mintáknak az S/CO aránya nagyobb vagy egyenlő, mint 0,9 és kisebb mint 1van, a szürke
zónában találhatók, és a végső értelmezés előtt ismételten vizsgálandóak.

 Ha a minták S/CO aránya 1 vagy 1-nél nagyobb, elsőre reaktívnak tekintendők az Access HIV combo
teszttel, és ezeket a mintákat ismét le kell tesztelni a végső értelmezés előtt.

Második eredmény elemzése: 
Minden először reaktív vagy a szürke zónába eső mintát újra le kell centrifugálni, majd újra kell tesztelni 
két példányban az Access HIV combo próba segítségével:
 Amennyiben a párhuzamos minták eredményei < 1,0 S/CO, a minta nem reaktívnak tekintendő

(negatív) az Access HIV combo teszttel.

 Amennyiben a két eredmény egyike ≥ 1,0 S/CO, az első eredmények megismételhetők, és a minta
„reaktívnak” tekintendő az Access HIV combo teszttel.

Ugyanakkor a helyi szabályozásoknak megfelelően a pozitív eredmény egyértelmű megállapítása 
érdekében minden „reaktív” minta esetén kiegészítő tesztek végrehajtására van szükség, köztük legalább 
egy megerősítő tesztre,. 

1. táblázat: az Access HIV combo próba eredményének értelmezése

Eredmény 
Arány: Jel/cut-off (küszöbérték) 

Értelmezés Kiegészítő tesztek 

Első 
eredmény 
elemzése 

S/CO < 0,9 
Nem 

reaktív 

HIV-1 p24 és/vagy 
HIV-1/HIV-1-O/HIV-2 antitest 

nem mutatható ki 
Nem alkalmazandó 

S/CO ≥ 1,0 Reaktív „Elsőre reaktív” 
Ismételt tesztelés 

párhuzamosan 

0,9 ≤ S/CO < 1,0 
Szürke 
zóna 

„Elsőre reaktív” 
Ismételt tesztelés 

párhuzamosan 

Második 
eredmény 
elemzése 

Ismételt tesztelés párhuzamosan: 
Amennyiben a 2 eredmény < 1 

Nem 
reaktív 

HIV-1 p24 és/vagy 
HIV-1/HIV-1-O/HIV-2 antitest 

nem mutatható ki 
Nem alkalmazandó 

Ismételt tesztelés párhuzamosan: 
Amennyiben a 2 eredmény egyike ≥ 1 

Reaktív 
Kimutatott HIV-1 p24 

és/vagy HIV-1/ HIV-1-O/HIV-
2 antitest „Ismételten reaktív” 

Megerősítő teszt 

8 A teszt korlátai 

1. Az Access HIV combo próba kizárólag a HIV-1 antigén és a HIV-1/HIV-1-O/HIV-2 antitestek
humán szérumból vagy plazmából (lítium-heparinos, K2-EDTA-s, K3-EDTA-s és CPDA-1-es)
történő kimutatására korlátozott).
Más mintatípusok felhasználásával nem vizsgáltak teljesítményjellemzőket, vagy korlátozottan
állnak rendelkezésre.

2. Az Access HIV combo próba eredmények értékelése a beteg összes klinikai jellemzőinek fényében
kell történjen. Ilyen jellemzők: klinikai előzmény, további tesztekből származó adatok és egyéb
megfelelő információ.
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3. Az antitesteket alkalmazó próbák esetén fennáll a betegmintában lévő heterofil antitestekkel való
interferencia az esélye. Állatokkal rendszeresen érintkező betegek vagy olyan személyek, akik
immunterápiában, diagnosztikai eljárások felhasználásával előállított immunoglobulinokat vagy
immunoglobulin fragmenteket kaptak, antitesteket termelhetnek, például HAMA-t, amelyek
interferálhatnak az immunpróbákkal. Ezen túlmenően egyéb heterofil antitestek is jelen lehetnek a
betegmintákban, mint például a humán anti-kecske antitestek

(39,40)
.

Ilyen interferáló antitestek hibás eredményekhez vezethetnek. Figyelmesen értékelje ki a gyanú
szerint ilyen antitestekkel rendelkező betegek eredményeit.

4. A transzplantációban érintett betegek mintái fagyasztás előtt tesztelendők.
5. A teljesítmény meghatározása során holttestekből származó minták vagy a humán szérum és

plazma kivételével más testnedvek nem kerültek felhasználásra.
6. A mért eredmény határérték feletti szintje nem jelzésértékű a jelenlévő antitestek és/vagy

antigének összmennyiségét illetően.
7. Egy nem reaktív eredmény azt jelzi, hogy a tesztelt minta nem tartalmaz az Access HIV combo

próbával kimutatható antigéneket és antitesteket. Ez azonban nem zárja ki a HIV-1- vagy HIV-2-
fertőzés lehetőségét.

8. A fertőzés kimondásához az Access HIV combo próbával elért reaktív eredményt megfelelő
módszer alkalmazásával meg kell erősíteni

9. Legyengült immunrendszerű egyéneknél, olyan kórképek esetén, mint például a súlyos fertőzés,
illetve immunszuppresszív gyógyszerterápia alkalmazása esetén olyan alacsony lehet az
antitestszint a szervezetben, amely a próba által kimutatható szint alatt található. Az ilyen
mintákból nyert eredményeket óvatosan kell értelmezni.

9 Teljesítményjellemzők 

9.1 Precíziós mérés 

Az Access HIV combo próba pontossága 13 minta elemzésével került meghatározásra: egy negatív 
minta, egy alacsony pozitív minta (Low 1), egy cut-off érték közeli minta (Low 2), egy közepes pozitív 
minta HIV-1, HIV-2, HIV-1-O és HIV antigénekre. 
A megismételhetőséget e 13 minta egy futtatásban való tesztelésével értékelték 1 rendszeren, 
30 párhuzamos mintával. 
Meghatározásra kerültek a variációs együtthatók (CV). 
A köztes precizitást e 13 minta 1 tételben, két példányban, napi 2 különböző futtatásban (délelőtt és 
délután), két kezelővel történő vizsgálatával értékelték 20 napos időszakban. 
A tételek közti precizitást e 13 minta 5 párhuzamos mintában, 4 különböző tétellel, 4 különböző 
kalibrátortétel alkalmazásával végzett vizsgálatával értékelték. 
Az eredmények az alábbi táblázatokban láthatók: 

9.1.1 Megismételhetőség 

N=30 
Átlag 

(jel / cut off arány) 
% C.V. 

Negatív minták 0,28 10,6 

Low 1 minták 

HIV-1 2,19 4,1 

HIV-2 2,20 4,7 

HIV-1-O 1,91 2,6 

HIV-1 Antigén 2,40 5,0 

Low 2 minták 

HIV-1 0,96 5,9 

HIV-2 0,95 4,4 

HIV-1-O 1,16 4,6 

HIV-1 Antigén 1,20 4,6 

Medium 1 minták 

HIV-1 2,86 5,8 

HIV-2 3,81 3,4 

HIV-1-O 3,34 4,2 

HIV-1 Antigén 3,30 3,7 

A pozitív mintákon kapott variációs együttható (CV) kevesebb, mint 12%. 
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9.1.2 Köztes precizitás 

N=80 
Átlag 

(jel / cut off arány) 
% C.V. 

Negatív minták 0,30 10,1 

Low 1 minták 

HIV-1 2,35 5,6 

HIV-2 2,37 5,1 

HIV-1-O 1,88 4,6 

HIV-1 Antigén 2,35 7,6 

Low 2 minták 

HIV-1 1,02 5,6 

HIV-2 1,03 5,6 

HIV-1-O 1,15 4,9 

HIV-1 Antigén 1,17 4,9 

Medium 1 minták 

HIV-1 3,04 5,1 

HIV-2 3,99 4,9 

HIV-1-O 3,23 4,6 

HIV-1 Antigén 3,12 4,7 

A pozitív mintákon kapott variációs együttható (CV) kevesebb, mint 12%. 

9.1.3 Tételek közötti precizitás 

N=20 
Kalibrátorok között 

% C.V. 

Reagenscsomagok 
között 
% C.V. 

Összes 
% C.V. 

Negatív minták 12,1 12,3 15,0 

Low 1 minták 

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 Antigén 8,3 7,0 9,5 

Low 2 minták 

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 Antigén 10,4 14,8 16,9 

Medium 1 minták 

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 Antigén 11,0 13,0 15,5 

A pozitív mintákon kapott variációs együttható (CV) kevesebb, mint 20%. 
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9.2 Diagnosztikai teljesítmény 

9.2.1 Diagnosztikai specificitás 

Az Access HIV combo próba specificitása ≥ 99,5%. A specificitás vizsgálata az alábbi minták 
tesztelésével történt: 

Minta típusa 

IR specificitás RR specificitás 

szám % 
95%-os konfidencia-

intervallum 
szám % 

95%-os konfidencia-
intervallum 

Véradók 7656/7664 99,90 [99,79–99,95%] 7664/7664 100,00 [99,95–100%]

Kiválasztott kórházi 
betegek 

1961/1969 99,59 [99,20–99,82%] 1966/1969 99,85 [99,56–99,97%] 

Ki nem választott 
kórházi betegek 

1121/1122 99,91 [99,50–100%] 1121/1122 99,91 [99,50–100%] 

Terhes nők 200/200 100,00 [98,17–100%] 200/200 100,00 [98,17–100%] 

Összesített átlag 10938/10955 99,84 [99,75–99,91%] 10951/10955 99,96 [99,91–99,99%] 

9.2.2 Diagnosztikai érzékenység 

Az Access HIV combo próbával végzett érzékenységi tanulmányok megerősített HIV antitest mintákon, 
akut fertőzött betegektől származó mintákon, kereskedelmi forgalomban kapható szerokonverziós 
paneleken és HIV antigén mintákon (hígítatlan és hígított) történtek. 

Klinikai érzékenység 

Megerősített HIV antitest pozitív minták 
A HIV-1 érzékenység vizsgálata 674 megerősített pozitív mintán történt, és a vizsgálat eredménye 100%-
os lett (95% CI: 99,41–100%). 

255 minták között a következő genotípusos altípusok és variánsok szerepeltek: 
- M csoport (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) 
- O csoport (17)
- N csoport (2)

A HIV-2 érzékenység 126 jól dokumentált minta vizsgálatával történt, és 100%-osként állapították meg 
(95% CI: 97,11–100%). 

Akut fertőzésben szenvedő betegek és kereskedelmi forgalomban elérhető szerokonverziós panelek 
mintái 

 A HIV-1 M csoporttal szembeni érzékenység szerokonverzió előtt és alatt 86 mintán került
megvizsgálásra.

 Az Access HIV combo próba szerokonverziós érzékenységének vizsgálata 61 jól dokumentált,
kereskedelmi forgalomban elérhető szerokonverziós panelből származó szekvenciális mintákon
történt (131 korai szerokonverziós mintával).
A 2. táblázatban 6 szerokonverziós panelből származó eredmény látható.
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2. táblázat: Szerokonverziós panelek

Panel Mintaazonosító 
Napok száma az 

1. vérvételt
követően 

Access HIV 
combo próba 

(S/CO) 
PCR* Western Blot* 

Zeptometrix 
9012

9012-05 14 0,53 Pozitív Negatív 

9012-06 16 1,21 Pozitív Negatív 

9012-07 21 25,36 Pozitív Negatív 

Zeptometrix 
9017

9017-04 10 0,32 Negatív Negatív
9017-06 13 1,19 Pozitív Meghatározatlan
9017-07 17 3,48 Pozitív Pozitív 

9017-08 20 4,15 Pozitív Pozitív 

9017-09 24 2,44 Pozitív Pozitív 

9017-10 28 5,67 Pozitív Pozitív 

9017-11 31 42,27 Pozitív Pozitív 

Zeptometrix 
9022

9022-07 23 0,77 Pozitív Negatív 

9022-08 25 5,81 Pozitív Negatív 

9022-09 32 161,31 Pozitív Negatív 

BBI PRB 950

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

Zeptometrix
9034

9034-10 42 0,28 Negatív Negatív 

9034-11 47 1,75 Pozitív Negatív 

9034-12 51 20,47 Pozitív Negatív 

Zeptometrix 

6243 

6243-06 20 0,37 Pozitív Meghatározatlan 

6243-07 25 1,37 Pozitív Meghatározatlan 

6243-08 27 1,89 Pozitív Meghatározatlan 

6243-09 30 6,68 Pozitív Meghatározatlan 

6243-10 32 18,06 Pozitív Meghatározatlan 

* Beszállítóktól származó adatok.

HIV-1 antigén minták 
Érzékenység = 100% (104/104) (95% CI: 96,52–100%) 
A próba érzékenységének felmérése 104 jól dokumentált minta tesztelésével történt, amelyek közt 
megtalálható volt: 

 44 HIV antigén felülúszó sejtkultúrát tartalmazó M csoportba tartozó HIV-1 minta a következő
genotípusokból: 10A, 5B, 8C, 5D, 10E, 1F, 2G, 1H, 2J

 21 HIV-antigén kereskedelemben kapható pozitív minta

 39 HIV-antigén pozitív minta a szerokonverzió különböző szakaszaiban lévő 86 szérum mintából

Friss minták 
103 HIV-pozitív minta tesztelésére került sor a vérvételt követő 1 napon belül. 

9.3 Analitikai érzékenység 

Az Access HIV combo próba HIV-1 p24 antigénnel szembeni analitikai érzékenysége < 2 NE/ml. A WHO 
(Egészségügyi Világszervezet) 90/636 NIBSC kódú paneljének és a Bio-Rad belső HIV antigén 
szabványának regressziós analízise lehetővé tette a próba érzékenységi határértékének 
meghatározását. 
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9.4 Analitikai specificitás 

9.4.1 Keresztreaktivitási vizsgálat 

477 minta tesztelésére került sor, amelyek olyan betegektől származtak, akik különböző patológiákat 
mutattak, vagy állapotuk a HIV vírussal nem volt kapcsolatban: terhes nők, reumatoid faktor, cirrózis, 
krónikus veseelégtelenség, dialízis, transzplantáció, Lenograstim kezelés alatt álló betegek, humán anti-
egér Ig, antinukleáris antitestek, mycoplasma pneumoniae, erythrovírus B19, myeloma, egyéb vírusos 
vagy bakteriális fertőzések (HAV, HBV, HCV, rubeola, toxoplazmózis, szifilisz, mumpsz, himlő, CMV, 
HSV, EBV, VZV, HTLVI, malária, influenza ellen beoltott betegek). 
A specificitás értéke 98,10% (414/422) (95% CI: 96,30–99,18%) volt a fagyasztott transzplantált 
populáció nélkül (az eljárás korlátait illetően lásd az 4. pontot). 
Öt nem specifikus reakció került dokumentálásra: 

 VZV pozitív minták (7,7%)

 EBV pozitív minták (6,7%)

 HCV pozitív minták (2,9%)

 Reumatoid faktor (7,1%)

 Szifilisz pozitív minták (2,3%)

9.4.2 Interferencia-vizsgálat 

A legfeljebb 200 mg/l és 300 mg/l konjugált, illetve konjugálatlan bilirubint tartalmazó, illetve legfeljebb 
90 g/l albumint, valamint a 30 g/l triolein (triglicerid) ekvivalenst tartalmazó lipémiás, illetve a max. 2 g/l 
hemoglobintartalmú hemolizált minták az eredményeket nem befolyásolják. 
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ACCESS 
Immunoassay System

HIV combo Calibrators  A59429 

Az Access HIV combo Calibrators az Access HIV combo próba kalibrálására szolgál az 
Access Immunoassay Systems segítségével. 

A97222F - [HU] - 2020/10
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1 Rendeltetés 

Az Access HIV combo Calibrators célja az Access HIV combo próba kalibrálása HIV-1 antigén és 
HIV-1/HIV-1-O/HIV-2 antitestek humán szérumban vagy plazmában (lítium-heparinos, K2-EDTA-s, K3-
EDTA-s és CPDA-1-es) való minőségi kimutatásának céljából Access Immunoassay Systems-szel 
történő alkalmazásakor. 

2 A teszt összefoglalása és ismertetése 

Az Access HIV combo Calibrators célja a kalibrálás végrehajtása (cut-off érték meghatározása) az 
Access HIV combo próbához. A minta által kibocsátott fény mennyiségének a cut-off értékkel való 
összehasonlításával meghatározható a HIV-1 antigén és/vagy HIV-1/HIV-1-O/HIV-2 antitestek mintabeli 
jelenléte vagy hiánya. 

3 Termékinformációk 

3.1 Leírás 

Access HIV combo Calibrators 

Címkejelzés 
Leírás 

Kiszerelés/ 
Az A59429 

előkészítése 

C0 
Negative Calibrator 

Negatív kalibrátor: 
(nem reaktív) humán szérum HIV-1 antigénre és HIV-1/HIV-1-O/ 
HIV-2 antitestekre 0,1%-os nátrium-aziddal és 0,25%-os 
ProClin 300 tartósítószerrel. 

1 x 1,7 ml 
Felhasználásra kész 

C1 
Positive Calibrator 

Pozitív kalibrátor: 
(reaktív) humán szérum anti-HIV-1 antitestekre 0,1%-os nátrium-
aziddal és 0,25%-os ProClin 300 tartósítószerrel. 

1 x 1,7 ml 
Felhasználásra kész 

Calibration card Kalibrációs kártya: 1 

3.2 Tárolási és kezelési előírások 

 Tárolja függőleges helyzetben, 2–10 °C hőmérsékleten.

 Az ampulla tartalmát óvatos felfordítással keverje össze használat előtt. Kerülje a buborékok
kialakulását.

 2–10 °C közötti tárolás esetén a címkén jelzett szavatossági időig stabil.

 2–10 °C hőmérséklet között tárolva az ampulla az első használattól számított 120 napig stabil.

 Az esetleges romlást a megfelelő tartományon kívüli határérték jelzi.

4 Figyelmeztetések és óvintézkedések 

 In vitro diagnosztikai célra használható. Kizárólag egészségügyi szakemberek általi használatra.

4.1 Munkavédelmi óvintézkedések 

 A tesztkészletet csak olyan szakképzett személy kezelheti, aki ismeri a laboratóriumi eljárásokat, és
tisztában van azok lehetséges veszélyeivel. Mindig viseljen megfelelő védőöltözéket, védőkesztyűt,
szem-/arcvédőt, és a helyes laboratóriumi gyakorlat szerint, megfelelően kezelje az anyagokat.

 A kalibrátorok elkészítéséhez használt emberi forrásanyagok vizsgálatokon estek át, amelynek
eredményeképpen bebizonyosodott, hogy ezek nem reaktívak a hepatitisz B felületi antigénre
(HBsAg), a hepatitisz C vírus antitestekre (HCV), a humán immundeficiencia vírus (HIV-1 és HIV-2)
antitestekre és a HIV-1 antigénre, kivéve a C1 kalibrátort, amely pozitív eredményt ad HIV-1
antitestekre. Mivel semmilyen ismert tesztmódszer nem adhat teljes biztonságot a fertőző ágensek
jelenlétének kizárására, a reagenseket és a betegmintákat fertőző betegségek továbbítására képes
anyagként kezelje.

 Kiömlött biológiai anyagok: a kiömlött emberi eredetű anyagokat potenciálisan fertőzőként kell
kezelni. A savat nem tartalmazó kiömlött anyagokat azonnal el kell takarítani – beleértve a kiömlés
területét, az anyagokat és minden szennyezett felületet vagy felszerelést – az érintett minták által
okozott potenciális biológiai veszélynek megfelelő hatékony kémiai fertőtlenítőszerrel (ez általában
1:10 arányban hígított háztartási fehérítő, 70–80%-os etanol vagy izopropanol és jodofór, például
0,5%-os Wescodyne™ Plus stb.), majd szárazra kell törölni.
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A savat tartalmazó kiömlött anyagokat megfelelően fel kell itatni (fel kell törölni) vagy semlegesíteni 
kell, a területet le kell öblíteni vízzel, és szárazra kell törölni. Előfordulhat, hogy azok az anyagok, 
amelyeket a kiömlött anyag felszívására használtak, veszélyes hulladékként kezelendők. 
Ezt követően a területet vegyi fertőtlenítővel fertőtleníteni kell. 

 A teszt elvégzése során felhasznált valamennyi mintát és anyagot oly módon ártalmatlanítsa, mintha
az fertőző hatású lenne. A laboratóriumi, kémiai és biológiai veszélyeket jelentő hulladék anyagokat
a helyi, regionális és országos előírásoknak megfelelően kezelje és ártalmatlanítsa.

 A tesztkészletben fellelhető kémiai összetevők kockázati és óvintézkedési ajánlásaival kapcsolatban
tekintse át a címkéken biztosított képjelzést (képjelzéseket) és a 4.2 részben megadott
információkat.
A biztonsági adatlap a következő címen érhető el: www.bio-rad.com.

4.2 Az eljárással kapcsolatos óvintézkedések 

Figyelem! 

H317: Allergiás bőrreakciót válthat ki.
H412: Ártalmas a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz.
P273: Kerülni kell az anyagnak a környezetbe való kijutását.
P280: Védőkesztyű/védőruha/szemvédő/arcvédő használata kötelező.
P333+P313: Bőrirritáció vagy kiütések megjelenése esetén: orvosi ellátást kell kérni.
P302+P352 (b): HA BŐRRE KERÜL: Lemosás bő szappanos vízzel.
P501 (a): Az edény tartalmát / a tartályt a helyi/regionális/nemzeti/nemzetközi 
szabályozásoknak megfelelően kell hulladékként elhelyezni.

 Ez a termék emberi vagy állati összetevőket tartalmaz. Óvatosan kezelendő.

5 Eljárás 

A kalibrációs elméletre, a kalibrátorok konfigurációjára, a kalibrátor teszt lekérésének bevitelére és a 
kalibrációs adatok áttekintésére vonatkozó információ ügyében tájékozódjon a megfelelő rendszer-
kézikönyvből és/vagy a Súgó rendszerből. 

Kalibrálás 
Az Access HIV combo Calibrators kalibrátorokat negatív (C0) és pozitív (C1) kalibrátorokként biztosítjuk. 
Az Access HIV combo próba 56 naponta igényel kalibrációs görbét (a küszöbérték [cut-off érték] 
meghatározását) annak érdekében, hogy aktív „kalibrálás” csak egy, a vonalkódja által pontosan 
meghatározott reagenstételhez álljon rendelkezésre. Az 56 nap végén, vagy amikor másik reagenstételt 
töltenek a rendszerbe, a görbe automatikusan érvénytelenné válik. 
Minden kalibráláshoz 220 µl C0 kalibrátor (két példányban meghatározva) és 330 µl C1 kalibrátor 
(három példányban meghatározva) szükséges a mintatartón és a rendszer holttérfogatán felül. 
Egy csepp körülbelül 40 µl-nek felel meg. 

6 A teszt korlátai 

Amennyiben a reagens mikrobiológiai szennyeződésére utaló bizonyíték van, vagy az ampulla tartalma 
túlzottan zavaros, selejtezze le az ampullát. 
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ACCESS 
Immunoassay System

HIV combo QC  A59430 

A HIV combo próba rendszer-teljesítményének monitorozásához. 
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1 Rendeltetés 

Az Access HIV combo QC célja az Access HIV combo próba rendszerteljesítményének monitorozása. 

2 A teszt összefoglalása és ismertetése 

A minőség-ellenőrző anyagok a betegminták jellemzőit szimulálják, és nélkülözhetetlenek az Access HIV 
combo próba rendszerteljesítményének monitorozásához. Ezen túlmenően szerves részét képezik a 
helyes laboratóriumi gyakorlatnak

(38, 41-47)
. A HIV-1 antigének és anti-HIV-1/HIV-1-O/HIV-2 antitestek

kimutatását célzó, az Access reagensekkel végzett próbák elvégzésekor vonja bele a vizsgálatba a 
minőség-ellenőrző anyagokat a próba helyességének validálása érdekében. 
A próba során nyert értékek az elfogadható tartományba kell essenek a tesztrendszer megfelelő 
működése esetén. 

3 Termékinformációk 

3.1 Leírás 

Access HIV combo QC 

Címkejelzés Leírás 
Kiszerelés/ 
Az A59430 

előkészítése 

QC1 
Negative QC 

Negatív QC: 
Negatív (nem reaktív) humán szérum HIV-1 antigénre és anti HIV-1/HIV-1-O/ 
HIV-2 antitestekre, 0,1%-os nátrium-aziddal és 0,25%-os ProClin 300 
tartósítószerrel. 

2 x 4,4 ml 
Felhasználásra kész 

QC2 
Anti-HIV-1 

Anti-HIV-1, pozitív QC: 
Pozitív (reaktív) humán szérum anti-HIV-1 antitestekre, 0,1%-os nátrium-
aziddal és 0,25%-os ProClin 300 tartósítószerrel. 

2 x 4,4 ml 
Felhasználásra kész 

QC3 
HIV-1 Ag 

HIV-1 Ag, pozitív QC: 
Hővel inaktivált, tisztított HIV-1 antigén chaotropikus hatóanyaggal, 0,1%-os 
ProClin 300 tartósítószerrel. 

2 x 4,4 ml 
Felhasználásra kész 

QC card QC kártya: 1 

3.2 Tárolási és kezelési előírások 

 Tárolja függőleges helyzetben, 2–10 °C hőmérsékleten.
 Az ampulla tartalmát óvatos felfordítással keverje össze használat előtt. Kerülje a buborékok

kialakulását.
 2–10 °C közötti tárolás esetén a címkén jelzett szavatossági időig stabil.
 2–10 °C hőmérséklet között tárolva az ampulla az első használattól számított 120 napig stabil.
 Az esetleges romlást a megfelelő tartományon kívüli határérték jelzi.
 A szórások (SD) és az átlagértékek ügyében tájékozódjon a minőség-ellenőrző kártyán szereplő

értékből.

4 Figyelmeztetések és óvintézkedések 

 In vitro diagnosztikai célra használható. Kizárólag egészségügyi szakemberek általi használatra.

4.1 Munkavédelmi óvintézkedések 

 A tesztkészletet csak olyan szakképzett személy kezelheti, aki ismeri a laboratóriumi eljárásokat, és
tisztában van azok lehetséges veszélyeivel. Mindig viseljen megfelelő védőöltözéket, védőkesztyűt,
szem-/arcvédőt, és a helyes laboratóriumi gyakorlat szerint, megfelelően kezelje az anyagokat.

 A minőségellenőrző anyag elkészítéséhez használt emberi forrásanyagok vizsgálatokon estek át,
amelynek eredményeképpen bebizonyosodott, hogy ezek nem reaktívak a hepatitisz B felületi
antigénre (HBsAg) és a hepatitisz C vírus (HCV) antitestekre. Mivel semmilyen ismert tesztmódszer
nem adhat teljes biztonságot a fertőző ágensek jelenlétének kizárására, a reagenseket és a
betegmintákat fertőző betegségek továbbítására képes anyagként kezelje.

 Kiömlött biológiai anyagok: a kiömlött emberi eredetű anyagokat potenciálisan fertőzőként kell
kezelni. A savat nem tartalmazó kiömlött anyagokat azonnal el kell takarítani – beleértve a kiömlés
területét, az anyagokat és minden szennyezett felületet vagy felszerelést – az érintett minták által
okozott potenciális biológiai veszélynek megfelelő hatékony kémiai fertőtlenítőszerrel (ez általában
1:10 arányban hígított háztartási fehérítő, 70–80%-os etanol vagy izopropanol és jodofór, például
0,5%-os Wescodyne™ Plus stb.), majd szárazra kell törölni.
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A savat tartalmazó kiömlött anyagokat megfelelően fel kell itatni (fel kell törölni) vagy semlegesíteni 
kell, a területet le kell öblíteni vízzel, és szárazra kell törölni. Előfordulhat, hogy azok az anyagok, 
amelyeket a kiömlött anyag felszívására használtak, veszélyes hulladékként kezelendők. 
Ezt követően a területet vegyi fertőtlenítővel fertőtleníteni kell. 

 A teszt elvégzése során felhasznált valamennyi mintát és anyagot oly módon ártalmatlanítsa, mintha
az fertőző hatású lenne. A laboratóriumi, kémiai és biológiai veszélyeket jelentő hulladék anyagokat
a helyi, regionális és országos előírásoknak megfelelően kezelje és ártalmatlanítsa.

 A tesztkészletben fellelhető kémiai összetevők kockázati és óvintézkedési ajánlásaival kapcsolatban
tekintse át a címkéken biztosított képjelzést (képjelzéseket) és a 4.2 részben megadott
információkat. A biztonsági adatlap a következő címen érhető el: www.bio-rad.com.

4.2 Az eljárással kapcsolatos óvintézkedések 

Figyelem! 

H317: Allergiás bőrreakciót válthat ki.
H412: Ártalmas a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz.
P273: Kerülni kell az anyagnak a környezetbe való kijutását.
P280: Védőkesztyű/védőruha/szemvédő/arcvédő használata kötelező.
P333+P313: Bőrirritáció vagy kiütések megjelenése esetén: orvosi ellátást kell kérni.
P302+P352 (b): HA BŐRRE KERÜL: Lemosás bő szappanos vízzel.
P501 (a): Az edény tartalmát / a tartályt a helyi/regionális/nemzeti/nemzetközi 
szabályozásoknak megfelelően kell hulladékként elhelyezni.

 Ez a termék emberi vagy állati összetevőket tartalmaz. Óvatosan kezelendő.

5 Eljárás 

Az Access HIV combo QC ugyanúgy kezelendő, mint a betegminták, használatának pedig az alkalmazott 
berendezésre és / vagy módszerre vonatkozó utasításnak megfelelően kell történnie. 
Az Access HIV combo QC feldolgozásához 110 μl mennyiségű minta szükséges mindhárom szinten a 
mintatartály és a rendszer holttérfogatán túlmenően (egyszeri meghatározás). Egy csepp körülbelül 40 μl 
folyadéknak felel meg. 
Mivel a minták „tömbösített” formátum helyett „véletlenszerű hozzáférés” formátumban bármikor 
feldolgozhatók, minőség-ellenőrzési anyagokat minden 24 órás időszakban be kell helyezni

(38)
. A

kontrollok gyakoribb használata vagy további kontrollok használata a felhasználó belátására van bízva, 
ami alapulhat a helyes laboratóriumi gyakorlatokon, a laboratóriumi akkreditáció előírásain, illetve a 
hatályos törvényeken. 
A minőség-ellenőrzési elméletre, a minőség-ellenőrzés konfigurációjára, a minőség-ellenőrző tesztminta 
lekérésének bevitelére és a minőség-ellenőrzési adatok áttekintésére vonatkozó információ ügyében 
tájékozódjon a megfelelő rendszer-kézikönyvből és/vagy a Súgó rendszerből. 

6 A teszt korlátai 

1. Az Access HIV combo QC alkalmazását nem vizsgálták az Access HIV combo próbán kívül más
próbával.

2. Az elfogadható tartományon kívül eső minőség-ellenőrzési eredmények érvénytelen
teszteredményekre utalhatnak. Ennek az analitnak a vonatkozásában vizsgálja meg az utolsó
elfogadható minőség-ellenőrzési tesztpont óta készült összes teszteredményt.

3. Amennyiben a reagens mikrobiológiai szennyeződésére utaló bizonyíték van, vagy az ampulla
tartalma túlzottan zavaros, selejtezze le az ampullát.

http://www.bio-rad.com/
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7 Várható értékek 

Az Access HIV combo QC1, QC2 és QC3 várható átlagát (×) és szórás (SD) (σ) értékeit a készletben 
található QC értékkártya tartalmazza. Mindegyik laboratóriumnak kötelessége meghatározni a saját 
megfelelőségi kritériumait a minőség-ellenőrzési eredmények vonatkozásában alkalmazott minőség-
ellenőrzési szabályok kiválasztásával. Az egyéni ellenőrzési eredmények az előzetesen meghatározott 
megfelelőségi tartományba kell essenek, ugyanakkor mindegyik laboratóriumnak kötelessége frissíteni az 
átlagértékeket és SD értékeket megfelelő mennyiségű adat összegyűjtését követően

(38,45)
.

Megjegyzés: Az Access HIV combo minőség-ellenőrzési (QC) értékei a tételről tételre változhatnak. A 
végleges eredményt ez nem befolyásolja, amennyiben az értékek a QC értékkártyán megadott 
elfogadhatósági tartományon belül vannak. Az értékeknek a kezdeti elfogadhatósági tartományon belüli 
eltérései nem jelentenek rendszerhibát, és nem igényelnek különleges beavatkozást a rendszerbe. 

Mivel a reaktivitás adott szintjei a próba gyártója szerint, eljárásonként, tételszámonként és 
laboratóriumonként változhatnak, minden laboratóriumnak meg kell határoznia a reaktivitás adott szintjét, 
és meg kell állapítania saját elfogadható értékeik tartományát.

(38,47)
. A megfelelőségi tartomány minden 

értéket tartalmazhat egy 30 napos időszakban végzett 20 meghatározás 20 adatpontja átlagának ± 2 SD 

értéken belül
(45)

. 
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