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1 Destinaţia de utilizare 

Testul Access HIV combo este o imunoanaliză cu particule paramagnetice, cu detecţie prin 
chemiluminiscenţă pentru depistarea calitativă a antigenului HIV-1 p24 şi a anticorpilor anti-HIV-1 
(grupele M şi O) şi anti-HIV-2 din ser şi plasmă umană cu ajutorul Access Immunoassay Systems. Testul 
Access HIV combo este destinat utilizării ca ajutor în diagnosticarea infecţiei cu HIV-1 sau HIV-2 şi ca 
test de screening pentru donatorii de sânge şi plasmă (Li heparina, K2-EDTA, K3-EDTA şi CPDA-1). 
Acest test nu este destinat analizei sau screeningului unor probe acumulate. Rezultatul testului Access 
HIV combo nu face deosebirea între depistarea antigenului HIV-1 p24, a anticorpilor anti-HIV-1 sau anti-
HIV-1-O sau a celor anti-HIV-2. 

2 Rezumatul şi explicarea testului 

Sindromul imunodeficienţei dobândite (SIDA) este o boală infecţioasă cauzată de un virus, exprimată prin 
deficienţă imunitară celulară profundă. Au fost izolate din limfocite două tipuri de virusuri asociate 
grupului de lentivirusuri, la pacienţii cu SIDA sau cu sindroame asociate în stadiu incipient(1,2,3).
Primul virus numit HIV-1 (virusul imunodeficienţei umane) a fost izolat iniţial în Franţa şi ulterior în SUA. 
Al doilea virus numit HIV-2 a fost identificat la doi pacienţi de origine africană şi s-a constatat că stă la 
baza unui nou focar de SIDA în Africa de Vest(3,4,5,6).
Informaţiile privind variabilitatea genetică a tulpinilor de HIV au fost obţinute prin secvenţierea genelor 
GAG, POL şi ENV ale tulpinilor reprezentative pentru fiecare subtip(7).
Printr-o analiză filogenetică au fost deosebite grupe diferite de HIV-1: grupa M (majoră), grupa N (non-M, 
non-O), grupa O (valori extreme) şi grupa P(8,9,10,11,12,13).
Grupa M a HIV-1 este alcătuită din 9 subtipuri (A, B, C, D, F, G, H, J şi K)(11) şi forme recombinante
circulante (CRF)(11,14). În prezent, distribuţia geografică a diferitelor subtipuri este bine definită(15,16). Unele
variante ale HIV-1 prezintă un grad de omologie de numai 70% pentru genele GAG şi POL cu 
principalele izolate şi de numai 50% pentru gena ENV. Aceste diferenţe pot explica eşecul diagnosticării 
bolii la anumiţi pacienţi(17). Diferitele tulpini de HIV-2 prezintă caracteristici antigenice comune virusului
imunodeficienţei simiene SIV, indiferent de proteina virală avută în vedere (proteine anvelopă şi proteine 
nucleare; heterologie: 30%). Acestea prezintă un grad de omologie sub 40% cu proteinele anvelopă ale 
HIV-1(3,18,19,20).
Cu toate acestea, HIV-2 este mai puţin patogen decât HIV-1, se caracterizează printr-o evoluţie mai lentă 
către boală, titruri virale mai reduse şi rate mai scăzute de transmitere verticală şi orizontală(21,22,23,24).
Antigenele şi anticorpii HIV apar şi sunt detectabili în diferite stadii ale infecţiei(25,26,27).
Diagnosticarea actuală a infecţiei cu HIV necesită depistarea anticorpilor serici anti-HIV cu ajutorul 
metodei ELISA(28,29,30). Cu toate acestea, se observă o perioadă medie de 3 săptămâni între expunere şi
apariţia primilor anticorpi. În această perioadă, antigenul p24 poate fi depistat la majoritatea persoanelor 
infectate cu HIV-1, indiferent de originea geografică a acestora(31,32). Testul Access HIV combo permite
depistarea simultană atât a anticorpilor anti-HIV-1, cât şi a celor anti-HIV-2. Acest test utilizează, de 
asemenea, anticorpi monoclonali în reactivi pentru depistarea antigenului HIV p24 înaintea 
seroconversiei, reducând astfel intervalul de seroconversie şi contribuind la depistarea timpurie a infecţiei 
cu HIV(33,34,35,36).

3 Principiile procedurii 

Testul Access HIV combo este un test imunoenzimatic secvenţial în două etape („sandviş"). 
În prima etapă a testului, sunt combinate proba, particulele paramagnetice acoperite, anticorpii 
monoclonali biotinilaţi împotriva antigenului p24 şi aditivul pentru particule. Particulele paramagnetice 
sunt acoperite cu proteină HIV-1 recombinantă, polipeptide HIV-1-O / HIV-2 şi anticorpi monoclonali 
împotriva antigenului HIV-1 p24. 
După incubarea într-un vas de reacţie, materialele legate în faza solidă sunt menţinute într-un câmp 
magnetic, iar materialele nelegate sunt îndepărtate prin spălare. 
În etapa a doua a testului, se adaugă 3 polipeptide şi streptavidină conjugate cu fosfatază alcalină și, de 
asemenea, aditivul conjugat. 
Se adaugă în vas un substrat chemiluminiscent Lumi-Phos 530, iar lumina generată de reacţie este 
măsurată cu un luminometru. Producerea luminii este în funcţie de cantitatea de conjugat enzimatic 
prezent la sfârşitul reacţiei. Cantitatea de lumină măsurată pentru o probă permite determinarea 
prezenţei anticorpilor anti-HIV-1 sau HIV-2 şi/sau a antigenului p24 în comparaţie cu o valoare-limită 
definită pe durata calibrării testului cu instrumentul. Dacă producerea luminii este egală cu sau mai mare 
decât valoarea-limită, proba este considerată reactivă la testul Access HIV combo. 
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4 Informaţii privind produsul 

4.1 Descriere 

Pachete de reactivi pentru testul Access HIV combo

Identificare pe 
etichetă 

Descriere 
Prezentare/ 
preparare 

A59428 

R1a 
Paramagnetic 
particles 

Particule paramagnetice: 

acoperite cu proteină HIV-1 recombinantă (gp 160), polipeptide HIV-1-O (gp 41) şi 
HIV-2 (gp 36) şi anticorpi monoclonali împotriva antigenului p24 HIV-1, 
suspendate în soluţie salină tampon TRIS, cu 0,1% azidă de sodiu şi ProClin 300 
(0,25%). 

2 x 50 de 
teste/ 

Gata de 
utilizare 

R1b 
conjugate additive 

Aditiv conjugat: 

Soluţie salină tampon TRIS, cu 0,1% azidă de sodiu şi ProClin 300 (0,25%). 

R1c 
Particle additive 

Aditiv pentru particule: 

Soluţie salină tampon TRIS cu anticorpi monoclonali biotinilaţi împotriva 
antigenului p24 HIV-1, cu 0,1% azidă de sodiu şi ProClin 300 (0,25%). 

R1d 
Conjugates 

Conjugate: 

Polipeptide HIV-1, HIV-1-O, HIV-2 şi streptavidină conjugate cu fosfatază alcalină, 
cu 0,1% azidă de sodiu şi ProClin 300 (0,25%). 

4.2 Condiţii de depozitare şi manipulare 

 A se depozita în poziţie verticală la rece, la temperaturi de 2 - 10°C.
 A se păstra la rece, la temperaturi de 2 - 10°C, cel puţin două ore înaintea utilizării cu instrumentul.
 Stabil până la data expirării indicată pe etichetă, în condiţii de depozitare la 2 - 10°C (cu pachetul de

reactivi nedeschis).
 Amestecaţi noile pachete neperforate răsturnându-le cu grijă până când particulele pătrund în soluţie

şi nu se mai lipesc de sigiliul sau părţile laterale ale godeului. Nu răsturnaţi pachetele care au fost
perforate.

 Stabil la temperaturi de 2 - 10°C timp de 56 de zile de la prima utilizare.
 Indiciile unei posibile deteriorări sunt reprezentate de ruperea stratului de elastomer de pe pachet

sau de valorile de control în afara domeniului admisibil.
 Dacă pachetul de reactivi este deteriorat (şi anume stratul de elastomer este rupt), acesta trebuie aruncat.

5 Avertismente şi măsuri de precauţie 

 Pentru diagnosticarea in vitro. Doar pentru utilizare de către personal medical.

5.1 Precauţii de sănătate şi siguranţă 

 Acest kit de testare trebuie manipulat doar de către personal calificat, instruit în proceduri de
laborator şi familiarizat cu potenţialele pericole ale acestora. Purtaţi îmbrăcăminte de protecţie,
mănuşi şi echipamente de protecţie pentru ochi/faţă corespunzătoare şi manevraţi în mod corect, în
conformitate cu bunele practici de laborator.

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

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

 Pentru recomandări privind pericolele şi măsurile de precauţie asociate oricăror componente chimice
din acest kit de testare, vă rugăm să consultaţi pictograma (pictogramele) menţionată(e) pe etichete
şi informaţiile furnizate în secţiunea 5.2.
Fişa tehnică de securitate (FTS) este disponibilă la www.bio-rad.com.

http://www.bio-rad.com/
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5.2 Măsuri de precauţie cu privire la procedură 

Avertisment: 

H317: Poate provoca o reacţie alergică a pielii.
H412: Nociv pentru mediul acvatic cu efecte pe termen lung.
P273: Evitaţi dispersarea în mediu.
P280: Purtaţi mănuşi de protecţie/îmbrăcăminte de protecţie/echipament de protecţie a ochilor/ 
chipament de protecţie a feţei.
P333+P313: În caz de iritare a pielii sau de erupţie cutanată: consultaţi medicul.
P302+P352 (b): ÎN CAZ DE CONTACT CU PIELEA: spălaţi cu multă apă şi săpun.
P501 (a): Aruncaţi conţinutul/containerul în acord cu regulamentele locale/regionale/naţionale/
internaţionale.

6 Probe 

1. Probele recomandate sunt serul (inclusiv tuburile separatoare de ser) şi plasma (Li heparina, inclusiv
tuburile separatoare de plasmă, K2-EDTA, K3-EDTA şi CPDA-1).

2. A nu se încălzi probele.
3. Respectaţi următoarele recomandări pentru manipularea, procesarea şi depozitarea probelor de

sânge(37):
 Recoltaţi toate probele de sânge în conformitate cu măsurile de precauţie uzuale pentru puncţia

venoasă.
 Lăsaţi probele de ser să se coaguleze complet înainte de centrifugare.
 Asiguraţi-vă că fibrina reziduală şi substanţele celulare au fost înlăturate în totalitate înaintea

analizei.
 Respectaţi recomandările producătorului tubului de recoltare sanguină pentru centrifugare.
 Menţineţi întotdeauna tuburile acoperite cu dop.
 Depozitaţi probele la temperatura camerei (15 - 23°C) nu mai mult de 24 de ore.
 Dacă testul nu este finalizat în decurs de 24 de ore, păstraţi probele la rece, la temperaturi de

2 - 8°C.
 Dacă testul nu este finalizat în decurs de 8 zile la 2 - 8°C sau, pentru transportarea probelor,

congelaţi la temperaturi de minim -20°C.
 Nu dezgheţaţi probele mai mult de 3 ori. Un studiu efectuat pe 25 de seruri proaspete nereactive

şi 25 de seruri proaspete reactive a demonstrat că nu există modificări semnificative din punct de
vedere clinic ale dozei după trei cicluri de îngheţare-dezgheţare.

 După dezgheţare, proba trebuie amestecată foarte bine, centrifugată din nou la 3.000 g timp de
10 minute şi transferată într-un recipient în vederea îndepărtării particulelor suspendate de fibrină
sau a componentelor agregate care pot cauza rezultate fals pozitive.

4. Fiecare laborator îşi va stabili criteriile de acceptare pentru propriile tuburi de recoltare a sângelui şi
produsele de separare ale serului. În cazul acestor produse pot exista variaţii, în funcţie de
producător şi, uneori, în funcţie de lot.

u014706
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7 Procedură 

7.1 Materiale necesare 

7.1.1 Materiale furnizate 

Pachete de reactivi R1 pentru testul Access HIV combo 

7.1.2 Materiale necesare, dar nefurnizate 

1. Access HIV combo Calibrators
Furnizate sub forma unui ser negativ Ac-HIV şi a unui ser pozitiv Ac anti-HIV-1
Nr. cat. A59429

2. Materiale pentru controlul calităţii:
• Access HIV combo QC, furnizat sub forma unui ser negativ Ac-HIV, a unui ser pozitiv anti-HIV-1

şi a unui ser pozitiv pentru antigenul HIV-1 în soluţie tampon Tris
Nr. cat. A59430 
• Access HIV combo QC4 & QC5, furnizate sub forma unui ser pozitiv pentru anticorpi anti-HIV-2

şi a unui ser pozitiv pentru anticorpi anti-HIV-1-O în ser uman negativ.
Nr. cat. B22822 
• Alte seruri de control comerciale

3. Substrat Access
Nr. cat. 81906

4. Access 2:
Soluţie tampon de spălare: Access Wash Buffer II, nr. cat. A16792

5. UniCel DxI:
Soluţie tampon de spălare: UniCel DxI Wash Buffer II, nr. cat. 16793

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

7.2 Procedură de testare 

1. Consultaţi manualele corespunzătoare sistemului şi/sau sistemul de asistenţă pentru descrierile
detaliate pentru instalare, punerea în funcţiune, principiile de exploatare, caracteristicile de
performanţă ale sistemului, instrucţiunile de exploatare, procedurile de calibrare, limitele şi
precauţiile operaţionale, pericolele, întreţinerea şi remedierea defecţiunilor.

2. Amestecaţi conţinutul noilor pachete (neperforate) de reactivi răsturnând cu grijă pachetul de
câteva ori înainte de încărcarea pe instrument. Nu răsturnaţi pachetele deschise (perforate).

3. Se folosesc o sută zece (110) µL de probă pentru fiecare determinare (pe lângă volumul rezidual).
4. Durata până la primul rezultat este de aproximativ 60 de minute.
5. Unitatea implicită de măsură a sistemului pentru rezultatele probei este reprezentată de raportul

semnal/valoare-limită (S/CO).

7.3 Calibrare 

Pentru toate testele este necesar un punct activ de calibrare. Pentru testul Access HIV combo, calibrarea 
este necesară la fiecare 56 de zile. În consecinţă, pentru testul Access HIV combo, este necesară 
calibrarea la fiecare 56 de zile utilizând C0 şi C1 din kitul de calibratoare Access HIV combo Calibrators. 
Consultaţi manualele corespunzătoare sistemului şi/sau sistemul de asistenţă pentru informaţii privind 
teoria calibrării, configurarea calibratoarelor, introducerea solicitărilor de teste pentru calibratoare şi 
examinarea datelor de calibrare. 

7.4 Controlul calităţii 

Materialele pentru controlul calităţii reproduc caracteristicile probelor de la pacienţi, fiind esenţiale pentru 
monitorizarea performanţei sistemului testelor imunochimice. Controlul calităţii se recomandă cel puţin la 
fiecare 24 de ore(38) sau la pornirea sistemului înainte de procesarea probelor de pacient. Se vor
introduce materiale de control al calităţii Access HIV combo QC şi kituri HIV combo QC4 & QC5 sau alte 
materiale de control al calităţii disponibile în comerţ care să acopere minim două niveluri ale analitului. 
Utilizarea mai frecventă a acestor controale sau utilizarea unor controale adiţionale se află la latitudinea 
utilizatorului, în conformitate cu bunele practici de laborator sau cu cerinţele de acreditare ale 
laboratorului şi cu legislaţia în vigoare. Respectaţi instrucţiunile producătorului privind reconstituirea şi 
depozitarea. Fiecare laborator va stabili valori medii şi limite admisibile în vederea asigurării unei 
performanţe optime. Rezultatele controlului calităţii care nu se încadrează în limitele admisibile pot indica 
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rezultate nevalide ale testului. Verificaţi toate rezultatele testelor obţinute începând cu ultimul punct de 
testare admisibil pentru controlul calităţii pentru acest analit. 
Testul Access HIV combo a fost evaluat într-un domeniu de temperatură a camerei de 18-32°C. Pentru 
obţinerea unor rezultate optime, calibrarea testului şi testarea probelor de la pacienţi trebuie efectuate în 
condiţii similare de temperatură. 
Dacă temperatura ambientală din laborator variază cu peste ± 5°C faţă de temperatura de calibrare, se 
vor examina rezultatele controlului calităţii şi se va efectua recalibrarea, dacă acest lucru este necesar. 
Consultaţi manualele corespunzătoare sistemului şi/sau sistemul de asistenţă pentru informaţii complete 
despre examinarea rezultatelor în urma controlului calităţii. 
Toţi reactivii produşi şi comercializaţi fac obiectul unui sistem complet de calitate, începând cu recepţia 
materiei prime până la comercializarea finală a produsului. 
Fiecare lot este supus controlului calităţii, fiind introdus pe piaţă numai dacă acesta corespunde criteriilor 
de acceptare. 

7.5 Calcularea/interpretarea rezultatelor 

Rezultatele testelor pacienţilor sunt calculate automat de software-ul sistemului, cu ajutorul valorii-limită 
stabilite prin calibrare activă. Rezultatele (semnal/valoare-limită = S/CO) sunt raportate ca fiind „reactive" 
sau „nereactive", în funcţie de relaţia lor cu "valoarea-limită" (semnalul este mai mare decât sau egal cu 
sau mai mic decât valoarea-limită). Cu toate acestea, rezultatele aflate cu ~10% sub „valoarea-limită" 
trebuie interpretate cu prudenţă şi testate din nou în duplicat. Zona gri recomandată (de la 0,9 până la 
sub 1,0) trebuie stocată de către utilizator în software-ul sistemului (consultaţi manualele 
corespunzătoare sistemului şi/sau sistemul de asistenţă pentru instrucţiuni complete privind zona gri 
pentru testul calitativ). În acest mod, va fi raportat automat un indicator distinctiv care permite 
identificarea rapidă a unui rezultat aflat în zona gri. Rezultatele testelor pacienţilor pot fi vizualizate cu 
ajutorul ecranului pentru rezultatele probelor. Consultaţi manualele corespunzătoare sistemului şi/sau 
sistemul de asistenţă pentru instrucţiuni complete privind examinarea rezultatelor. 

Analiza primului rezultat: 

 Orice probă cu un raport (S/CO) sub 0,9 este considerată nereactivă la testul Access HIV combo.
 Probele cu un raport (S/CO) ≥ 0,9 și < 1 se află în zona gri şi trebuie testate din nou în duplicat

înaintea interpretării finale.
 Probele cu un raport (S/CO) egal cu sau peste 1 sunt considerate iniţial reactive la testul Access HIV

combo, iar acestea trebuie testate din nou în duplicat înaintea interpretării finale.

Analiza celui de al doilea rezultat: 
Toate probele iniţial reactive sau situate în zona gri trebuie testate din nou în duplicat cu ajutorul testului 
Access HIV combo, după o nouă centrifugare: 
 Dacă rezultatele duplicatelor sunt < 1,0 S/CO, proba trebuie considerată nereactivă (negativă) pentru

testul Access HIV combo.
 Dacă unul dintre cele 2 rezultate este ≥ 1,0 S/CO, rezultatul iniţial trebuie repetat, iar proba este

declarată „reactivă" pentru testul Access HIV combo.
Cu toate acestea, în conformitate cu reglementările locale, este necesară analizarea oricărei probe 
„reactive" prin teste suplimentare, incluzând cel puţin o metodă de confirmare în vederea stabilirii în mod 
explicit a rezultatului pozitiv. 

Tabelul 1: Interpretarea rezultatelor testului Access HIV combo 

Rezultat 
Raport: semnal/valoare-limită 

Interpretare 
Teste 

suplimentare 

Analiza 
primului 
rezultat 

S/CO < 0,9 Nereactiv 
HIV-1 p24 şi/sau 

Ac anti-HIV-1/HIV-1-
O/HIV-2 nedepistaţi 

Nu este cazul 

S/CO ≥ 1,0 Reactiv „Reactiv iniţial" A se testa din 
nou în duplicat 

0,9 ≤ S/CO < 1,0 Zona gri „Reactiv iniţial" A se testa din 
nou în duplicat 

Analiza 
celui de al 

doilea 
rezultat 

Testare din nou în duplicat: dacă cele 2 
rezultate sunt < 1,0 Nereactiv 

HIV-1 p24 şi/sau 
Ac anti-HIV-1/HIV-1-
O/HIV-2 nedepistaţi 

Nu este cazul 

Testare din nou în duplicat: dacă unul 
dintre cele 2 rezultate este ≥ 1,0 Reactiv 

HIV-1 p24 şi/sau 
Ac anti-HIV-1/HIV-1-

O/HIV-2 depistaţi 
 „Reactiv repetat" 

Test de 
confirmare 

u014706
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8 Limitările testului 

1. Testul Access HIV combo se limitează strict la depistarea antigenului HIV-1 şi a anticorpilor anti-
HIV-1/HIV-1-O/HIV-2 din serul sau plasma umană (Li heparină, K2-EDTA, K3-EDTA şi CPDA-1).
Caracteristicile de performanţă la utilizarea altor tipuri de probe nu au fost stabilite sau sunt
limitate.

2. Rezultatele testului Access HIV combo trebuie interpretate în lumina prezentării clinice generale a
pacientului, inclusiv: istoricul clinic, datele din testele suplimentare sau alte informaţii
corespunzătoare.

3. În cazul testelor în care sunt utilizaţi anticorpi, există posibilitatea interferenţei anticorpilor heterofili
în proba recoltată de la pacient. Pacienţii care au fost expuşi în mod regulat la animale sau care au
beneficiat de imunoterapie sau proceduri de diagnosticare cu imunoglobuline sau fragmente de
imunoglobuline pot produce anticorpi, de exemplu, HAMA, care interferează cu imunotestele. În
plus, în probele recoltate de la pacienţi pot fi prezenţi şi alţi anticorpi heterofili, precum anticorpii
umani anti-capră(39,40).
Astfel de anticorpi perturbatori pot provoca rezultate eronate. Evaluaţi cu grijă rezultatele
pacienţilor care prezintă suspiciunea acestor anticorpi.

4. Probele recoltate de la pacienţii cu transplant trebuie testate înaintea congelării.
5. Nu au fost înregistrate performanţe la utilizarea probelor recoltate de la cadavre sau fluide

biologice altele decât ser şi plasmă umană.
6. Amploarea rezultatului măsurat, situat peste valoarea-limită, nu este relevantă pentru cantitatea

totală a anticorpilor şi/sau antigenelor prezente.
7. Un rezultat nereactiv indică faptul că proba testată nu conţine antigene şi anticorpi detectabili prin

testul Access HIV combo. Aceasta nu exclude posibilitatea infecţiei cu HIV-1 şi/sau HIV-2.
8. Pentru declararea unei infecţii, un rezultat reactiv obţinut în urma testului Access HIV combo

trebuie confirmat printr-o metodă corespunzătoare.
9. Persoanele imunocompromise şi afecţiunile precum infecţia severă şi terapia medicamentoasă

imunosupresivă pot produce diminuarea nivelurilor de anticorpi sub pragul de depistare al testului.
Rezultatele obţinute pe baza acestor probe trebuie interpretate cu precauţie.

9 Caracteristici de performanţă 

9.1 Măsurători de precizie 

Precizia testului Access HIV combo a fost stabilită prin analiza a 13 probe: o probă negativă, o probă cu 
valoare pozitivă scăzută (low1), o probă cu valoare apropiată de limită (low2), o probă cu valoare pozitivă 
medie pentru HIV-1, HIV-2, HIV-1-O şi HIV-1 Ag. 
Repetabilitatea a fost evaluată prin testarea celor 13 probe într-o singură etapă cu 30 de repetări pe 1 
sistem. 
Au fost calculaţi coeficienţii de variaţie (CV). 
Precizia intermediară a fost evaluată prin testarea celor 13 probe într-un lot, în duplicat, în 2 etape diferite 
pe zi (dimineaţa şi după-amiaza), de către doi operatori, pe o perioadă de 20 de zile. 
Precizia inter-lot a fost evaluată prin testarea celor 13 probe în 5 repetări cu 4 loturi diferite, cu ajutorul a 
4 loturi de calibratoare diferite. Rezultatele sunt prezentate în următoarele tabele: 

9.1.1 Repetabilitate 

N=30 
Medie (raport 

semnal/valoare-limită) 
% C.V. 

Probe negative 0,28 10,6 

Probe cu valoare pozitivă 
scăzută (low1) 

HIV-1 2,19 4,1 
HIV-2 2,20 4,7 
HIV-1-O 1,91 2,6 
Ag-HIV-1 2,40 5,0 

Probe cu valoare 
apropiată de limită (low2) 

HIV-1 0,96 5,9 
HIV-2 0,95 4,4 
HIV-1-O 1,16 4,6 
Ag-HIV-1 1,20 4,6 

Probe cu valoare pozitivă 
medie (medium1) 

HIV-1 2,86 5,8 
HIV-2 3,81 3,4 
HIV-1-O 3,34 4,2 
Ag-HIV-1 3,30 3,7 

Coeficienţii de variaţie pentru probe sunt mai mici de 12%. 
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9.1.2 Precizie intermediară 

N=80 
Medie (raport 

semnal/valoare-limită) 
% C.V. 

Probe negative 0,30 10,1 

Probe cu valoare pozitivă 
scăzută (low1) 

HIV-1 2,35 5,6 
HIV-2 2,37 5,1 
HIV-1-O 1,88 4,6 
Ag-HIV-1 2,35 7,6 

Probe cu valoare 
apropiată de limită (low2) 

HIV-1 1,02 5,6 
HIV-2 1,03 5,6 
HIV-1-O 1,15 4,9 
Ag-HIV-1 1,17 4,9 

Probe cu valoare pozitivă 
medie (medium1) 

HIV-1 3,04 5,1 
HIV-2 3,99 4,9 
HIV-1-O 3,23 4,6 
Ag-HIV-1 3,12 4,7 

Coeficienţii de variaţie pentru probe sunt mai mici de 12%. 

9.1.3 Precizie inter-lot 

N=20 
Inter Cal 
% C.V. 

Inter RP 
% C.V.

Total 
% C.V. 

Probe negative 12,1 12,3 15,0 

Probe cu valoare 
pozitivă scăzută 
(low1) 

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

Probe cu valoare 
apropiată de limită 
(low2) 

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

Probe cu valoare 
pozitivă medie 
(medium1) 

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

Coeficienţii de variaţie pentru probe sunt mai mici de 20%. 
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9.2 Performanţa diagnosticului 

9.2.1 Specificitate de diagnostic 

Specificitatea testului Access HIV combo a demonstrat o valoare ≥ 99,5%. Această specificitate a fost 
investigată prin testarea următoarelor probe: 

Tipul probei 

Specificitate IR Specificitate RR 

n % 
95% interval de 

încredere 
n % 

95% interval de 
încredere 

Donatori de sânge 7656/7664 99,90 [99,79-99,95%] 7664/7664 100,00 [99,95-100%]
Pacienţi spitalizaţi 
selectaţi 

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

Pacienţi spitalizaţi 
neselectaţi 

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

Femei însărcinate 200/200 100,00 [98,17-100%] 200/200 100,00 [98,17-100%] 
Media totală 10938/10955 99,84 [99,75-99,91%] 10951/10955 99,96 [99,91-99,99%] 

9.2.2 Sensibilitate de diagnostic 

Studiile de sensibilitate privind testul Access HIV combo au fost efectuate prin testarea probelor 
confirmate cu Ac anti-HIV, a probelor recoltate de la pacienţi cu infecţie acută, a panelurilor comerciale 
de seroconversie şi a probelor cu Ag-HIV (pure sau diluate). 

Sensibilitate clinică 

Probe pozitive pentru Ac anti-HIV confirmate 
Sensibilitatea HIV-1 a fost investigată pe 674 de probe pozitive confirmate, dovedindu-se egală cu 100% 
(95% CI: 99,41 - 100%). 

255 probele includ probe cu subtipuri şi variante genotipice: 
- Grupa 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) 
- Grupa O (17) 
- Grupa N (2) 

Sensibilitatea HIV-2 a fost evaluată prin testarea a 126 probe bine documentate şi declarată egală cu 
100% (95% CI: 97,11 - 100%). 

Probe recoltate de la pacienţi cu infecţie acută şi din paneluri comerciale de seroconversie 

 Sensibilitatea HIV-1 la preseroconversie şi perseroconversie a fost investigată pe 86 de probe.
 Sensibilitatea seroconversiei testului Access HIV combo a fost evaluată prin testarea probelor

secvenţiale provenite din 61 de paneluri comerciale de seroconversie HIV bine documentate (cu 131
de probe de seroconversie precoce).

În tabelul 2 sunt prezentate rezultatele provenite de la 6 paneluri de seroconversie.
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Tabelul 2: Paneluri de seroconversie 

Panel 
Nr. identificare 

probă 
Zile după prima 

sângerare 
Access HIV

combo (S/CO) 
PCR* Western Blot* 

Zeptometrix
9012 

9012-05 14 0,53 Pozitiv Negativ 
9012-06 16 1,21 Pozitiv Negativ 
9012-07 21 25,36 Pozitiv Negativ 
9017-04 10 0,32 Negativ Negativ 
9017-06 13 1,19 Pozitiv 
9017-07 17 3,48 Pozitiv Pozitiv 
9017-08 20 4,15 Pozitiv Pozitiv 
9017-09 24 2,44 Pozitiv Pozitiv 
9017-10 28 5,67 Pozitiv Pozitiv 
9017-11 31 42,27 Pozitiv Pozitiv 
9022-07 23 0,77 Pozitiv Negativ 
9022-08 25 5,81 Pozitiv Negativ 
9022-09 32 161,31 Pozitiv Negativ 

BBI PRB 950 

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

9034-10 42 0,28 Negativ Negativ 
9034-11 47 1,75 Pozitiv Negativ 
9034-12 51 20,47 Pozitiv Negativ 

Zeptometrix 
6243 

6243-06 20 0,37 Pozitiv Nedeterminat 
6243-07 25 1,37 Pozitiv Nedeterminat 
6243-08 27 1,89 Pozitiv Nedeterminat 
6243-09 30 6,68 Pozitiv Nedeterminat 
6243-10 32 18,06 Pozitiv Nedeterminat 

* Informaţii provenite de la distribuitori.

Probe cu antigen HIV-1 
Sensibilitate = 100% (104/104) (95% CI: 96,52 – 100%) 
Sensibilitatea testului a fost evaluată prin testarea a 104 probe bine documentate incluzând: 
 44 supernatanţi ai culturilor de celule Ag-HIV din grupa M a HIV-1 de la următoarele genotipuri: 10A,

5B, 8C, 5D, 10E, 1F, 2G, 1H, 2J 
 21 probe comerciale pozitive pentru Ag-HIV
 39 probe pozitive pentru Ag-HIV din 86 probe de ser în diferite stadii de seroconversie

Probe proaspete 
Au fost testate 103 probe pozitive pentru HIV în interval de 1 zi de la recoltarea sângelui. 

9.3 Sensibilitatea analitică 

Testul Access HIV combo prezintă o sensibilitate analitică < 2 IU/ml la antigenul HIV-1 p24. 
Limita de sensibilitate a testului a fost calculată prin analiza de regresie a panelului OMS al NIBSC 
90/636 şi standardul intern pentru Ag-HIV Bio-Rad. 

Zeptometrix
9017 

Zeptometrix
9022 

Zeptometrix
9034 

Nedeterminat 

Negativ 
Negativ 
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9.4 Specificitate analitică 

9.4.1 Studiu de reactivitate încrucişată 

Au fost testate 477 probe de la pacienţi cu patologii sau stări diferite fără legătură cu HIV: femei 
însărcinate, factor reumatoid, ciroză, boală renală cronică, dializă, transplanturi, pacienţi trataţi cu 
lenograstim, Ig uman anti-şoarece, anticorpi antinucleari, mycoplasma pneumoniae, eritrovirus B19, 
mielom şi alte infecţii virale sau bacteriene (HAV, HBV, HCV, rubeolă, toxoplasmoză, sifilis, oreion, pojar, 
CMV, HSV, EBV, VZV, HTLVI, malarie, pacienţi vaccinaţi împotriva gripei). 
Specificitatea a fost de 98,10% (414/422) (95% CI: 96,30 - 99,18%) fără cazuri de transplant congelat 
(a se vedea limitele procedurii, punctul nr. 4). 
Au fost observate cinci reacţii nespecifice cu: 
 probe pozitive pentru VZV (7,7%)
 probe pozitive pentru EBV (6,7%)
 probe pozitive pentru HCV (2,9%)
 factor reumatoid (7,1%)
 probe pozitive pentru sifilis (2,3%)

9.4.2 Studiu de interferenţă 

Probele care conţin până la 200 mg/l şi 300 mg/l pentru niveluri de bilirubină neconjugată şi conjugată, 
respectiv până la 90 g/l albumină, probele lipemice conţinând echivalentul a 30 g/l trioleină (trigliceridă) şi 
probele hemolizate cu până la 2 g/l hemoglobină nu influenţează rezultatele. 
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ACCESS 
Immunoassay System

HIV combo Calibrators  A59429 

Calibratoarele Access HIV combo Calibrators sunt concepute pentru calibrarea testului 
Access HIV combo prin intermediul Access Immunoassay Systems. 

A97225F - [RO] - 2020/10
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1 Destinaţia de utilizare 

Calibratoarele Access HIV combo Calibrators sunt destinate calibrării testului Access HIV combo pentru 
depistarea calitativă a antigenului HIV-1 şi a anticorpilor anti-HIV-1/HIV-1-O/HIV-2 în serul şi plasma 
umană (Li heparina, K2-EDTA, K3-EDTA şi CPDA-1) cu ajutorul Access Immunoassay Systems.

2 Rezumatul şi explicarea testului 

Calibratoarele Access HIV combo Calibrators sunt utilizate pentru stabilirea calibrării (determinarea 
valorii-limită) pentru testul Access HIV combo. Comparând intensitatea luminii generate de o probă cu 
valoarea-limită, se determină prezenţa sau absenţa antigenului HIV-1 şi/sau a anticorpilor anti-HIV-1/HIV-
1-O/HIV-2 în probă. 

3 Informaţii privind produsul 

3.1 Descriere 

Access HIV combo Calibrators 

Identificare pe etichetă Descriere 
Prezentare/ 
preparare 

A59429 

C0 
Negative Calibrator 

Calibrator negativ: 

3.1.1 ser uman (nereactiv) pentru antigenul HIV-1 şi anticorpii anti-
HIV-1/HIV-1-O/ HIV-2 cu 0,1% azidă de sodiu şi 0,25% 
ProClin 300. 

1 x 1,7 ml 

Gata de utilizare 

C1 
Positive Calibrator 

Calibrator pozitiv: 
ser uman (reactiv) pentru anticorpii anti-HIV-1 cu 0,1% azidă 
de sodiu şi 0,25% ProClin 300. 

1 x 1,7 ml 

Gata de utilizare 
Calibration card Cartelă de calibrare: 1

3.2 Condiţii de depozitare şi manipulare 

 A se depozita în poziţie verticală la rece, la temperaturi de 2 - 10°C.
 Amestecaţi conţinutul răsturnând cu grijă recipientul înainte de utilizare. Evitaţi formarea bulelor.
 Stabil până la data expirării indicată pe etichetă, în condiţii de depozitare la 2 - 10°C.
 Flaconul este stabil la temperaturi de 2 - 10°C timp de 120 de zile de la prima utilizare.
 Indiciile unei posibile deteriorări sunt reprezentate de valorile de control în afara domeniului admisibil.

4 Avertismente şi măsuri de precauţie 

 Pentru diagnosticarea in vitro. Doar pentru utilizare de către personal medical.

4.1 Precauţii de sănătate şi siguranţă 

 Acest kit de testare trebuie manipulat doar de către personal calificat, instruit în proceduri de
laborator şi familiarizat cu potenţialele pericole ale acestora. Purtaţi îmbrăcăminte de protecţie,
mănuşi şi echipamente de protecţie pentru ochi/faţă corespunzătoare şi manevraţi în mod corect, în
conformitate cu bunele practici de laborator.

 Materialele din sursă umană utilizate pentru pregătirea calibratorilor au fost testate şi considerate
nonreactive pentru antigenul de suprafaţă al hepatitei B (HBsAg), anticorpii virusului hepatitei C
(HCV), anticorpii virusului imunodeficienţei umane (HIV-1 şi HIV-2) şi antigenul HIV-1, cu excepţia
calibratorului C1, care este pozitiv pentru anticorpii HIV-1. Deoarece nicio metodă de testare
cunoscută nu poate oferi asigurarea completă a absenţei agenţilor infecţioşi, manevraţi cu grijă
reactivii şi probele recoltate de la pacienţi, luând în considerare potenţialul transmiterii bolii
infecţioase.

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

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

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

4.2 Măsuri de precauţie cu privire la procedură 

Avertisment: 

H317: Poate provoca o reacţie alergică a pielii.
H412: Nociv pentru mediul acvatic cu efecte pe termen lung.
P273: Evitaţi dispersarea în mediu.
P280: Purtaţi mănuşi de protecţie/îmbrăcăminte de protecţie/echipament de protecţie a ochilor/ 
chipament de protecţie a feţei.
P333+P313: În caz de iritare a pielii sau de erupţie cutanată: consultaţi medicul.
P302+P352 (b): ÎN CAZ DE CONTACT CU PIELEA: spălaţi cu multă apă şi săpun.
P501 (a): Aruncaţi conţinutul/containerul în acord cu regulamentele locale/regionale/naţionale/
internaţionale.

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

5 Procedură 

Consultaţi manualele corespunzătoare sistemului şi/sau sistemul de asistenţă pentru informaţii privind 
teoria calibrării, configurarea calibratoarelor, introducerea solicitărilor de teste pentru calibratoare şi 
examinarea datelor de calibrare. 

Calibrare 
Calibratoarele Access HIV combo Calibrators sunt furnizate ca seruri negative (C0) şi pozitive (C1). 
Testul Access HIV combo necesită o curbă de calibrare (determinarea valorii-limită) la fiecare 56 de zile 
pentru a obţine o „calibrare" activă pentru un singur lot de reactivi identificaţi clar prin codul de bare. La 
finalul celor 56 de zile sau dacă un alt lot de reactivi este încărcat în sistem, curba este invalidată 
automat. 
Fiecare calibrare necesită 220 µl din calibratorul C0 (determinare în duplicat) şi 330 µl din calibratorul C1 
(determinare în triplicat) pe lângă recipientul cu probe şi volumul rezidual al sistemului. O picătură este 
egală cu aproximativ 40 µl. 

6 Limitările testului 

În cazul existenţei dovezilor de contaminare microbiană sau a turbidităţii excesive a unui reactiv, eliminaţi 
flaconul. 
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ACCESS 
Immunoassay System

HIV combo QC  A59430 

Pentru monitorizarea performanţei sistemului testului Access HIV combo. 

A97225F - [RO] - 2020/10
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1 Destinaţia de utilizare 

Access HIV combo QC este destinat monitorizării performanţei sistemului testului Access HIV combo. 

2 Rezumatul şi explicarea testului 

Materialele de control al calităţii reproduc caracteristicile probelor recoltate de la pacienţi şi sunt esenţiale 
pentru monitorizarea performanţei sistemului testului Access HIV combo. În plus, acestea constituie parte 
integrantă a bunelor practici de laborator(38, 41-47). La realizarea testelor cu reactivi Access pentru
antigenul HIV-1 şi anticorpii anti-HIV-1/HIV-1-O/HIV-2, se vor include materiale de control al calităţii 
pentru validarea integrităţii testelor. 
Valorile testate trebuie să se situeze în domeniul admisibil dacă sistemul de testare funcţionează corespunzător. 

3 Informaţii privind produsul 

3.1 Descriere 

Access HIV combo QC 

Identificare pe 
etichetă 

Descriere 
Prezentare/ 
Preparare 

A59430 

QC1 
Negative QC 

Control de calitate negativ: 
3.1.1 Ser uman negativ (nereactiv) pentru antigenul HIV-1 şi anticorpii anti-

HIV-1/HIV-1-O/HIV-2, cu 0,1% azidă de sodiu şi 0,25% ProClin 300. 

2 x 4,4 ml 
Gata de 
utilizare 

QC2 
Anti-HIV-1 

Anti-HIV-1, control de calitate pozitiv: 
Ser uman pozitiv (reactiv) pentru anticorpii anti-HIV-1 cu 0,1% azidă 
de sodiu şi 0,25% ProClin 300. 

2 x 4,4 ml 
Gata de 
utilizare 

QC3 
HIV-1 Ag 

Ag-HIV-1, control de calitate pozitiv: 
3.1.2 Antigen HIV-1 purificat inactivat prin încălzire cu ajutorul unui agent 

haotropic în soluţie tampon Tris cu 0,1% ProClin 300. 

2 x 4,4 ml 
Gata de 
utilizare 

QC card 3.1.3 Cartelă de control al calităţii: 1

3.2 Condiţii de depozitare şi manipulare 

 A se depozita în poziţie verticală la rece, la temperaturi de 2 - 10°C.
 Amestecaţi conţinutul răsturnând cu grijă recipientul înainte de utilizare. Evitaţi formarea bulelor.
 Stabil până la data expirării indicată pe etichetă, în condiţii de depozitare la 2 - 10°C.
 Flaconul este stabil la temperaturi de 2 - 10°C timp de 120 de zile de la prima utilizare.
 Indiciile unei posibile deteriorări sunt reprezentate de valorile de control în afara domeniului admisibil.
 Consultaţi cartela valorică QC pentru valorile medii şi abaterile standard (SD).

4 Avertismente şi măsuri de precauţie 

 Pentru diagnosticarea in vitro. Doar pentru utilizare de către personal medical.

4.1 Precauţii de sănătate şi siguranţă 

 Acest kit de testare trebuie manipulat doar de către personal calificat, instruit în proceduri de
laborator şi familiarizat cu potenţialele pericole ale acestora. Purtaţi îmbrăcăminte de protecţie,
mănuşi şi echipamente de protecţie pentru ochi/faţă corespunzătoare şi manevraţi în mod corect, în
conformitate cu bunele practici de laborator.

 Materialele din sursă umană utilizate pentru prepararea controlului au fost testate şi considerate
nonreactive pentru antigenul de suprafaţă al hepatitei B (HBsAg), anticorpii virusului hepatitei C
(HCV). Deoarece nicio metodă de testare cunoscută nu poate oferi asigurarea completă a absenţei
agenţilor infecţioşi, manevraţi cu grijă reactivii şi probele recoltate de la pacienţi, luând în considerare
potenţialul transmiterii bolii infecţioase.

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

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

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

4.2 Măsuri de precauţie cu privire la procedură 

Avertisment: 

H317: Poate provoca o reacţie alergică a pielii.
H412: Nociv pentru mediul acvatic cu efecte pe termen lung.
P273: Evitaţi dispersarea în mediu.
P280: Purtaţi mănuşi de protecţie/îmbrăcăminte de protecţie/echipament de protecţie a ochilor/ 
chipament de protecţie a feţei.
P333+P313: În caz de iritare a pielii sau de erupţie cutanată: consultaţi medicul.
P302+P352 (b): ÎN CAZ DE CONTACT CU PIELEA: spălaţi cu multă apă şi săpun.
P501 (a): Aruncaţi conţinutul/containerul în acord cu regulamentele locale/regionale/naţionale/
internaţionale.

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

5 Procedură 

Controalele de calitate Access HIV combo QC trebuie tratate în mod similar probelor recoltate de la 
pacienţi şi procesate în conformitate cu instrucţiunile care însoţesc instrumentul şi/sau metoda utilizată. 
Pentru procesarea materialelor de control al calităţii Access HIV combo QC este necesară o probă de 
100 μl pentru fiecare dintre cele 3 niveluri, pe lângă recipientul probei şi volumul rezidual al sistemului 
(determinare unică). O picătură este egală cu aproximativ 40 μl. 
Având în vedere că probele pot fi procesate în orice moment într-un format de tip „acces aleatoriu” mai 
curând decât „în loturi”, materialele pentru controlul calităţii trebuie introduse în fiecare perioadă de 24 de 
ore(38). Utilizarea mai frecventă a controalelor sau utilizarea unor controale adiţionale se află la latitudinea
utilizatorului, în conformitate cu bunele practici de laborator sau cu cerinţele de acreditare ale 
laboratorului şi cu legislaţia în vigoare. 
Consultaţi manualele corespunzătoare sistemului şi/sau sistemul de asistenţă pentru informaţii privind 
teoria controlului calităţii, configurarea controalelor, introducerea solicitărilor de teste asupra probelor 
pentru controlul calităţii şi examinarea datelor de control al calităţii. 

6 Limitările testului 

1. Utilizarea controalelor de calitate Access HIV combo QC nu a fost determinată prin alte teste în
afară de testul Access HIV combo.

2. Rezultatele controlului calităţii care nu se încadrează în limitele admisibile pot indica rezultate
nevalide ale testului. Verificaţi toate rezultatele testelor obţinute începând cu ultimul punct de
testare admisibil pentru controlul calităţii pentru acest analit.

3. În cazul existenţei dovezilor de contaminare microbiană sau a turbidităţii excesive a unui reactiv,
eliminaţi flaconul.

u014706
Highlight



A97225F Access HIV combo 
24/27

7 Valori anticipate 

Mediile prevăzute (×) şi abaterile standard (σ) pentru controalele de calitate Access HIV combo QC1, QC2 
şi QC3 sunt configurate pe cartela valorică QC inclusă în kit. Fiecare laborator va stabili propriile criterii de 
acceptare prin alegerea regulilor de control al calităţii care trebuie aplicate rezultatelor controlului. 
Rezultatele controalelor individuale trebuie să se înscrie în domeniul admisibil iniţial, însă fiecare laborator 
îşi va actualiza media şi abaterile standard după colectarea unui număr suficient de date(38,45).
Notă: Valorile privind controlul calității pentru testul Access HIV combo pot varia de la un lot la altul. Atât 
timp cât valorile se situează în domeniul admisibil indicat pe cartela valorică QC, rezultatul final nu va fi 
afectat. Abaterile de la domeniul inițial de valori admisibile nu indică erori ale sistemului și nu necesită 
intervenții speciale la nivelul sistemului. 
Ţinând cont de faptul că nivelurile specifice de reactivitate pot diferi în funcţie de producătorul testului, 
procedură, numărul de lot şi laborator, fiecare laborator îşi va stabili nivelul specific de reactivitate şi 
domeniul propriu de valori admisibile(38,47). Domeniul admisibil poate include toate valorile din cadrul ± 2 
abateri standard ale mediei a 20 de valori efective din 20 de determinări efectuate în decursul unei 
perioade de 30 de zile(45).
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BIO-RAD GARANTEAZĂ PERFORMANŢA ACESTOR PRODUSE ÎN CONFORMITATE CU 
DESCRIEREA DE PE ETICHETĂ ŞI DIN BIBLIOGRAFIA FURNIZATĂ. BIO-RAD NU OFERĂ NICIO 
GARANŢIE IMPLICITĂ DE VANDABILITATE SAU CONFORMITATE PENTRU ORICE ALT SCOP. BIO-
RAD NU VA FI ÎN NICIUN CAZ RESPONSABILĂ PENTRU DAUNE INDIRECTE CARE DECURG DIN 
GARANŢIA EXPLICITĂ MAI SUS MENŢIONATĂ. 

Prospectul produsului este disponibil la adresele www.bio-rad.com/access-virology și 
www.beckmancoulter.com

Pentru a beneficia de asistență în calitate de client, vă rugăm să contactați reprezentantul dumneavoastră 
local sau să vă adresați biroului Beckman Coulter de la nivel local utilizând informațiile de contact 
disponibile la adresa www.beckmancoulter.com

BIO-RAD este o marcă comercială a Bio-Rad Laboratories, Inc.
Access, UniCel și DxI sunt mărci comerciale ale Beckman Coulter, Inc.
Toate mărcile comerciale utilizate în prezentul document sunt proprietatea respectivilor deținători

Bio-Rad
3, Boulevard Raymond Poincaré 
92430 Marnes-la-Coquette, Franţa 
Tel.: +33 (0) 1 47 95 60 00 2020/10
Fax: +33 (0) 1 47 41 91 33 A97225F 
www.bio-rad.com Versiunea F 

http://www.bio-rad.com/
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