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 Quy cách đóng gói: Hộp 2 x 50 xét nghiệm
 Để xa tầm tay trẻ em. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. 
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1 Mục Đích Sử Dụng 

Xét nghiệm Access HIV combo là xét miễn dịch hóa phát quang, hạt thuận từ, để định tính kháng nguyên 
HIV-1 p24 và kháng thể kháng HIV-1 (nhóm M và O) và HIV-2 trong huyết thanh và huyết tương người 
(Li heparin, K2-EDTA, K3-EDTA và CPDA-1), bằng cách sử dụng các Hệ Thống Xét Nghiệm Miễn Dịch 
Access. Xét nghiệm Access HIV combo được sử dụng để hỗ trợ trong quá trình chẩn đoán nhiễm HIV-1 
hoặc HIV-2, và để xét nghiệm sàng lọc người hiến máu và huyết tương. Xét nghiệm không được sử 
dụng để xét nghiệm hay sàng lọc các mẫu gộp. Kết quả xét nghiệm Access HIV combo không phân biệt 
phát hiện kháng nguyên HIV-1 p24, kháng thể HIV-1, HIV-1-O hay HIV-2. 
 

2 Tóm Tắt và Giải Thích Xét Nghiệm 

Hội Chứng Suy Giảm Miễn Dịch Mắc Phải (AIDS) là một bệnh truyền nhiễm do vi rút gây ra, được thể 
hiện bởi tình trạng suy giảm miễn dịch tế bào nghiêm trọng. Hai loại vi rút liên quan đến nhóm lentivirus 
đã được cô lập trong bạch cầu lympho của bệnh nhân nhiễm AIDS hoặc tiền triệu sớm của bệnh

(1,2,3)
. 

Vi rút đầu tiên là HIV-1 (Human Immunodeficiency Virus) đã được cô lập ban đầu tại Pháp và sau đó tại 
Hoa Kỳ. Vi rút thứ hai là HIV-2, đã được phát hiện trên hai bệnh nhân gốc Châu Phi và được xác định là 
gây nên một ổ bệnh AIDS mới tại Tây Phi

(3,4,5,6)
. 

Kiến thức về biến đổi di truyền của các chủng HIV thu được từ trình tự của các gen GAG, POL và ENV 
thuộc các chủng đại diện cho mỗi tiểu loại

(7)
. 

Phân tích phát sinh loài đã cho phép phân biệt các nhóm HIV-1 khác nhau: nhóm M (Chính), nhóm N 
(không chứa nhóm M, không chứa nhóm O), nhóm O (Ngoại lệ) và nhóm P

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

Nhóm M của HIV-1 bao gồm 9 tiểu loại (A, B, C, D, F, G, H, J và K)
(11) 

và các thể tái tổ hợp lưu hành 
(CRF)

(11,14)
. Sự phân bố theo địa lý của các tiểu loại khác nhau cũng đã được xác định khá rõ

(15,16)
. Một 

số biến thể HIV-1 chỉ có 70% mức độ tương đồng đối với các gen GAG và POL với các đợt cô lập chính 
và chỉ 50% đối với gen ENV. Những khác biệt này dẫn đến tình trạng không chẩn đoán ra bệnh ở một số 
bệnh nhân

(17)
. Các chủng HIV-2 khác nhau cho thấy các đặc điểm kháng nguyên chung với vi rút gây suy 

giảm miễn dịch ở khỉ, bất kể protein vi rút nào được xem xét (protein vỏ ngoài và lõi; dị tương đồng: 
30%). Chúng cho thấy mức độ tương đồng với protein vỏ ngoài của HIV-1

(3,18,19,20)
 dưới 40%. 

Tuy nhiên, HIV-2 có khả năng gây bệnh thấp hơn HIV-1, thể hiện ở sự tiến triển của bệnh chậm hơn, 
hiệu giá vi rút thấp hơn, tốc độ truyền dọc và ngang thấp hơn

(21,22,23,24)
. 

Kháng nguyên và kháng thể HIV xuất hiện và có thể phát hiện ở các giai đoạn khác nhau của 
bệnh

(25,26,27)
. 

Chẩn đoán nhiễm HIV hiện tại yêu cầu phát hiện kháng thể huyết thanh kháng HIV bằng cách sử dụng 
phương pháp ELISA

(28,29,30)
. Tuy nhiên, thời gian trung bình giữa thời điểm phơi nhiễm và xuất hiện 

kháng thể đầu tiên là 3 tuần. Trong thời gian này, có thể phát hiện kháng nguyên p24 ở hầu hết bệnh 
nhân nhiễm HIV-1, bất kể nguồn gốc địa lý của bệnh nhân

(31,32)
. Xét nghiệm Access HIV combo cho phép 

phát hiện đồng thời cả kháng thể HIV-1 và HIV-2. Xét nghiệm này cũng sử dụng kháng thể đơn dòng 
trong thuốc thử để phát hiện kháng nguyên HIV-1 p24 trước khi chuyển đổi huyết thanh, do đó giảm bớt 
khung thời gian chuyển đổi huyết thanh và cho phép phát hiện nhiễm HIV sớm hơn

(33,34,35,36)
. 

 

3 Nguyên Lý của Quy Trình 

Xét nghiệm Access HIV combo là một xét nghiệm miễn dịch enzym hai bước liên tiếp (theo nguyên lý 
“bánh kẹp thịt” (sandwich)). 
Trong bước xét nghiệm đầu tiên, mẫu, các hạt thuận từ được bọc, kháng thể đơn dòng gắn biotin với 
p24 và chất phụ gia hạt được kết hợp với nhau. Các hạt thuận từ được bọc protein tái tổ hợp của HIV-1, 
polypeptide của HIV-1-O / HIV-2 và kháng thể đơn dòng kháng kháng nguyên HIV-1 p24. 
Sau khi ủ trong bình phản ứng, chất gắn trên pha rắn được giữ trong từ trường, trong khi chất không liên 
kết sẽ bị rửa trôi. 
Trong bước xét nghiệm thứ hai, 3 polypeptide và streptavidin được dán nhãn alkaline phosphatase được 
bổ sung đồng thời với chất phụ gia cộng hợp. 
Sau khi ủ, thuốc thử không liên kết sẽ được loại bỏ bằng cách tách trong từ trường và bằng cách rửa. 
Thêm cơ chất hóa phát quang Lumi-Phos 530 vào bình chứa và dùng quang kế để đo ánh sáng phát ra 
từ phản ứng. Phát sáng là một chức năng của lượng chất cộng hợp enzym xuất hiện khi kết thúc phản 
ứng. Giá trị ánh sáng đo được của mẫu cho phép xác định sự hiện diện của các kháng thể kháng HIV-1 
hoặc HIV-2 và/hoặc kháng nguyên p24, bằng cách so sánh với giá trị tới hạn được xác định trong quá 
trình hiệu chuẩn xét nghiệm trên thiết bị. Nếu mức độ phát sáng bằng hoặc lớn hơn giá trị tới hạn, mẫu 
được coi là phản ứng với xét nghiệm Access HIV combo. 
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4 Thông Tin Sản Phẩm 

4.1 Mô tả 

 Access HIV combo Reagent Packs 
 

Định danh ở 
trên nhãn 

Mô tả 
Dạng sản phẩm/ 

chế phẩm 
A59428 

R1a 
Paramagnetic 
particles 

Hạt thuận từ: 
được bọc protein tái tổ hợp của HIV-1 (gp 160), polypeptide HIV-1-O 
(gp 41) và HIV-2 (gp 36) và kháng thể đơn dòng kháng kháng 
nguyên p24 HIV-1, được phân tán trong nước muối sinh lý đệm 
TRIS, với natri azit 0,1% và ProClin 300 (0,25%). 

2 x 50 xét nghiệm 
Dùng được ngay 

R1b 
Conjugate 
additive 

Chất phụ gia cộng hợp: 
Nước muối sinh lý đệm TRIS với natri azit 0,1% và ProClin 300 
(0,25%). 

R1c 
Particle additive 

Chất phụ gia hạt: 
Nước muối sinh lý đệm TRIS có kháng thể đơn dòng gắn biotin 
kháng p24 HIV-1, với natri azit 0,1% và ProClin 300 (0,25%). 

R1d 
Conjugates 

Chất cộng hợp: 
Các polypeptide HIV-1, HIV-1-O, HIV-2 và streptavidin cộng hợp với 
alkaline phosphatase, với natri azit 0,1% và ProClin 300 (0,25%). 

4.2 Các Điều Kiện Bảo Quản và Thao Tác 

 Đặt thẳng đứng và bảo quản lạnh ở nhiệt độ từ 2 đến 10°C. 

 Bảo quản lạnh ở nhiệt độ từ 2 đến 10°C trong tối thiểu hai giờ trước khi sử dụng trên thiết bị. 

 Ổn định cho đến ngày hết hạn được ghi trên nhãn, khi được bảo quản ở nhiệt độ từ 2 đến 10°C (gói 

 Trộn gói mới chưa chọc thủng, bằng cách nhẹ nhàng đảo đi đảo lại cho đến khi các hạt nằm trong 
dung dịch và không còn dính vào nút bít hoặc thành giếng. Không đảo các gói đã chọc thủng. 

 Ổn định ở nhiệt độ từ 2 đến 10°C trên hệ thống trong 56 ngày, sau lần sử dụng đầu tiên. 

 Lớp chất dẻo trên gói bị vỡ hoặc các giá trị đối chứng nằm ngoài khoảng là các dấu hiệu chỉ báo tình 
trạng hư hỏng. 

 Nếu gói thuốc thử bị hư hỏng (tức là chất đàn hồi bị vỡ), hãy thải bỏ gói. 
 

5 Cảnh Báo và Phòng Ngừa 

 Để sử dụng cho chẩn đoán in vitro. Chỉ dành cho nhân viên y tế. 

5.1 Biện Pháp Phòng Ngừa cho Sức Khỏe và An Toàn 

 Chỉ nhân viên đủ năng lực được đào tạo về các quy trình xét nghiệm và hiểu biết rành rẽ các nguy 
cơ tiềm ẩn mới được làm việc với bộ xét nghiệm này. Sử dụng trang phục bảo hộ, găng tay, phương 
tiện bảo vệ mắt/mặt phù hợp và thao tác phù hợp theo yêu cầu của Tiêu Chuẩn Thực Hành Xét 
Nghiệm Tốt. 

 Tràn đổ sinh phẩm: vật liệu có nguồn gốc từ người bị tràn đổ phải được xử lý như chất có khả năng 
lây nhiễm. Vật liệu tràn đổ không chứa acid phải được khử nhiễm ngay lập tức, kể cả khu vực, vật 
liệu tràn đổ và bất kỳ bề mặt hay dụng cụ nào đã bị nhiễm vật liệu, và sử dụng hóa chất sát khuẩn 
phù hợp có hiệu quả loại bỏ nguy cơ sinh học từ mẫu có liên quan (thường dùng thuốc tẩy gia dụng 
đã pha loãng 1:10, ethanol hoặc isopropanol 70-80%, dung dịch iodophor, chẳng hạn như 
Wescodyne™ Plus 0,5%, v.v.), rồi lau khô. 
Vật liệu tràn đổ chứa acid phải được thấm hút phù hợp (lau khô) hoặc trung hòa, khu vực phải được 
xả bằng nước rồi lau khô; có thể phải thải bỏ vật liệu đã thấm hút như chất thải nguy hại. 
Sau đó, khử nhiễm cho khu vực bằng một trong các hóa chất sát khuẩn nói trên. 

 Thải bỏ tất cả các mẫu xét nghiệm và vật liệu đã dùng để thực hiện xét nghiệm như trường hợp 
chúng có chứa tác nhân lây nhiễm. Các chất thải từ hoạt động xét nghiệm, nguy hiểm về phương 
diện hóa học hoặc sinh học phải được thao tác và thải bỏ theo tất cả các quy định của địa phương, 
khu vực và quốc gia. 

 Để biết các khuyến nghị về nguy cơ và biện pháp phòng ngừa liên quan đến các thành phần hóa 
học trong bộ xét nghiệm này, xin xem (các) hình đồ ở trên nhãn và thông tin trong phần 5.2. 
Bản Thông Tin An Toàn (SDS) có trên www.bio-rad.com. 

thuốc thử được đóng kín). Hạn dùng: 12 tháng kể từ ngày sản xuất. 

http://www.bio-rad.com/
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5.2 Các Biện Pháp Phòng Ngừa cho Quy Trình Xét Nghiệm 

Cảnh Báo: 
 

H317: Có thể gây dị ứng da. 
P280: Sử dụng găng tay bảo hộ/quần áo bảo hộ/phương tiện bảo vệ mắt/mặt. 
P333+P313: Nếu bị kích ứng da hoặc nổi sảy: Tìm kiếm chăm sóc/hướng dẫn y tế. 
P302+P352: Nếu bị dính vào da: Rửa bằng nhiều xà phòng và nước. 

 

6 Mẫu xét nghiệm 

1. Huyết thanh (bao gồm các ống tách huyết thanh) và huyết tương (Li Heparin bao gồm ống tách 
huyết tương, K2-EDTA, K3-EDTA và CPDA-1) là các mẫu được khuyến nghị. 

2. Không làm nóng mẫu. 
3. Tuân thủ các khuyến nghị về xử lý, thao tác và bảo quản mẫu máu dưới đây

(37)
: 

 Tuân thủ biện pháp phòng ngừa trong lấy máu qua tĩnh mạch khi thu thập tất cả các mẫu máu. 

 Để các mẫu huyết thanh đông hoàn toàn trước khi ly tâm. 

 Đảm bảo loại bỏ tất cả fibrin và chất cấp độ tế bào dư trước khi phân tích. 

 Tuân thủ các khuyến nghị của nhà sản xuất ống lấy máu dành cho quá trình ly tâm. 

 Luôn đậy kín nắp ống. 

 Bảo quản mẫu ở nhiệt độ phòng (15 đến 23°C) trong không quá 24 giờ. 

 Nếu xét nghiệm chưa được hoàn tất trong vòng 24 giờ, bảo quản lạnh mẫu ở nhiệt độ từ 2 đến 
8°C. 

 Nếu xét nghiệm chưa được hoàn tất trong vòng 8 ngày ở nhiệt độ từ 2 đến 8°C, hoặc để vận 
chuyển mẫu, cấp đông mẫu ở nhiệt độ -20°C trở xuống. 

 Không rã đông mẫu quá 3 lần. Một nghiên cứu trên 25 mẫu huyết thanh mới không phản ứng và 
25 mẫu huyết thanh mới phản ứng cho thấy không có sự thay đổi liều lượng có ý nghĩa về mặt 
lâm sàng sau 3 chu kỳ rã đông. 

 Sau khi rã đông, mẫu phải được trộn kỹ, ly tâm lại ở 3.000 g trong 10 phút và chuyển vào trong 
cốc để loại bỏ các hạt fibrin lơ lửng hoặc chất kết tủa có thể dẫn đến kết quả dương tính giả. 

4. Mỗi phòng thí nghiệm nên xác định khả năng chấp nhận các ống lấy máu và sản phẩm phân tách 
huyết thanh của mình. Các sản phẩm này có sự khác biệt giữa các nhà sản xuất và đôi khi là giữa 
các lô. 

 

7 Quy Trình 

7.1 Vật Liệu Cần Dùng 

7.1.1 Vật Liệu Được Cung Cấp 

R1 Access HIV combo Reagent Packs 
 

7.1.2 Vật Liệu Cần Dùng nhưng Không Được Cung Cấp 

1. Access HIV combo Calibrators (Chất Hiệu Chuẩn) 
Được cung cấp dưới dạng một huyết thanh âm tính với HIV-Ab và một huyết thanh dương tính 
kháng HIV-1 Ab 
Số Loại A59429 

2. Mẫu đối chứng kiểm soát chất lượng: 
• Access HIV combo QC, được cung cấp dưới dạng một huyết thanh âm tính với HIV-Ab, một 

huyết thanh dương tính kháng HIV-1 Ab và một kháng nguyên HIV-1 dương tính trong Dung 
Dịch Đệm Tris 

Số Loại A59430 

• Access HIV combo QC4 & QC5, được cung cấp dưới dạng một huyết thanh dương tính có 
kháng thể kháng HIV-2 và một huyết thanh dương tính có kháng thể kháng HIV-1-O trong huyết 
thanh âm tính của người. 

Số Loại B22822 
• Huyết thanh đối chứng khác có bán trên thị trường 

P501: Thải bỏ thành phần/dụng cụ chứa theo các quy định của địa phương/khu vực/quốc gia/quốc tế.

Boss
Typewritten text
Sản phẩm chứa sodium azide 0.1%.Không được hủy bỏ cùng rác thải sinh hoạt. Không được đổ sản phẩm xuống hệ thống nước thải.Hủy bỏ sản phẩm theo các quy định về hóa chất độc hại.
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3. Access Substrate 
Số Loại 81906 

4. Access 2: 
Dịch đệm rửa: Access Wash Buffer II, Số Loại A16792 

5. UniCel
®
 DxI

®
: 

Dịch đệm rửa: UniCel DxI Wash Buffer II, Số Loại 16793 

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

7.2 Quy Trình Xét Nghiệm 

1. Tham khảo sách hướng dẫn sử dụng hệ thống thích hợp và/hoặc hệ thống Trợ Giúp để biết mô tả 
chi tiết về quy trình lắp đặt, khởi động, nguyên tắc vận hành, đặc điểm về hiệu năng hệ thống, 
hướng dẫn vận hành, quy trình hiệu chuẩn, các giới hạn và biện pháp phòng ngừa về vận hành, 
các mối nguy hiểm, quy trình bảo trì và khắc phục sự cố. 

2. Trộn các thành phần của gói thuốc thử mới (chưa chọc thủng) bằng cách nhẹ nhàng đảo đi đảo lại 
vài lần trước khi nạp lên thiết bị. Không đảo các gói mở (đã chọc thủng). 

3. Sử dụng 110 μL mẫu cho mỗi lần xác định (ngoài thể tích chết). 
4. Thời gian chờ cho kết quả đầu tiên là khoảng 60 phút. 
5. Đơn vị đo mặc định của hệ thống dành cho kết quả mẫu là tỷ số Tín Hiệu/Giá Trị Tới Hạn 

(Signal/Cut-off, S/CO). 

7.3 Hiệu Chuẩn 

Cần có một điểm hiệu chuẩn hiện hoạt cho tất cả các xét nghiệm. Đối với xét nghiệm Access HIV combo, 
cần hiệu chuẩn 56 ngày một lần. Do đó, đối với xét nghiệm Access HIV combo, cần hiệu chuẩn 56 ngày 
một lần bằng cách sử dụng C0 và C1 từ bộ Access HIV combo Calibrators (Chất Hiệu Chuẩn). 
Tham khảo sách hướng dẫn sử dụng hệ thống thích hợp và/hoặc hệ thống Trợ Giúp để biết thông tin về 
lý thuyết hiệu chuẩn, cấu hình chất hiệu chuẩn, nhập yêu cầu xét nghiệm chất hiệu chuẩn và xem lại dữ 
liệu hiệu chuẩn. 

7.4 Kiểm Soát Chất Lượng 

Mẫu đối chứng kiểm soát chất lượng mô phỏng các đặc điểm của mẫu bệnh phẩm và cần thiết để theo 
dõi hiệu năng hệ thống của xét nghiệm hóa miễn dịch. Nên cung cấp mẫu đối chứng kiểm soát chất 
lượng ít nhất sau mỗi 24 giờ

(38)
 và khi khởi động hệ thống, trước khi chạy mẫu bệnh phẩm. Bao gồm 

Access HIV combo QC và bộ Access HIV combo QC4 & QC5, hoặc các mẫu đối chứng kiểm soát chất 
lượng có bán trên thị trường khác, có ít nhất hai mức chất phân tích. Việc sử dụng các mẫu đối chứng 
này thường xuyên hơn hoặc sử dụng mẫu đối chứng bổ sung tùy theo quyết định của người dùng, dựa 
trên các tiêu chuẩn thực hành xét nghiệm tốt hoặc các yêu cầu công nhận chất lượng phòng xét nghiệm 
và luật hiện hành. Tuân thủ hướng dẫn của nhà sản xuất về hoàn nguyên và bảo quản. Mỗi phòng xét 
nghiệm nên thiết lập các giá trị trung bình và phạm vi chấp nhận được để đảm bảo hiệu năng chính xác. 
Kết quả kiểm soát chất lượng không nằm trong phạm vi chấp nhận được có thể chỉ báo kết quả xét 
nghiệm không hợp lệ. Kiểm tra tất cả các kết quả xét nghiệm được tạo kể từ khi thu được điểm xét 
nghiệm kiểm soát chất lượng chấp nhận được cuối cùng dành cho chất phân tích này. Xét nghiệm 
Access HIV combo đã được đánh giá ở khoảng nhiệt độ phòng từ 18-32°C. Để đạt được kết quả tối ưu, 
nên tiến hành hiệu chuẩn xét nghiệm và xét nghiệm mẫu bệnh phẩm ở các điều kiện nhiệt độ tương tự 
nhau. 
Nếu nhiệt độ môi trường trong phòng xét nghiệm chênh lệch quá ± 5°C so với nhiệt độ hiệu chuẩn, xem 
lại kết quả kiểm soát chất lượng và hiệu chuẩn lại nếu cần. Tham khảo sách hướng dẫn sử dụng hệ 
thống thích hợp và/hoặc hệ thống Trợ Giúp để biết thông tin đầy đủ về xem lại kết quả kiểm soát chất 
lượng. 
Tất cả các loại thuốc thử được sản xuất và bán trên thị trường đều tuân thủ hệ thống chất lượng toàn 
diện, bắt đầu từ giai đoạn tiếp nhận vật liệu thô cho đến giai đoạn bán sản phẩm cuối cùng. 
Mỗi lô đều được đánh giá để kiểm soát chất lượng và chỉ được đưa ra thị trường nếu tuân thủ các tiêu 
chuẩn chấp nhận. 
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7.5 Tính Toán / Diễn Giải Kết Quả 

Kết quả xét nghiệm của bệnh nhân được tính toán tự động bởi phần mềm hệ thống, bằng cách sử dụng 
các giá trị tới hạn được xác định theo quy trình hiệu chuẩn hiện hoạt. Kết quả (Tín Hiệu/Giá Trị Tới Hạn = 
S/CO) được báo cáo là “phản ứng” hoặc “không phản ứng”, dưới dạng một hàm quan hệ với giá trị “tới 
hạn” (tín hiệu lớn hơn, tín hiệu bằng hoặc tín hiệu nhỏ hơn giá trị tới hạn). Tuy nhiên, kết quả thấp hơn 
“giá trị tới hạn” ~10% phải được diễn giải cẩn thận và xét nghiệm lại lần hai. Người dùng phải lưu vùng 
xám được khuyến cáo này (từ 0,9 đến dưới 1,0) trong phần mềm hệ thống (tham khảo sách hướng dẫn 
sử dụng hệ thống thích hợp và/hoặc hệ thống Trợ Giúp để biết hướng dẫn đầy đủ về vùng xám dành cho 
xét nghiệm định tính). Bằng cách này, dấu phân biệt sẽ được tự động báo cáo, cho phép xác định nhanh 
kết quả nằm trong vùng xám. Có thể xem lại kết quả xét nghiệm của bệnh nhân bằng cách sử dụng màn 
hình Kết Quả Mẫu. Tham khảo sách hướng dẫn sử dụng hệ thống thích hợp và/hoặc hệ thống Trợ Giúp 
để biết đầy đủ hướng dẫn về xem lại kết quả. 
 
Phân tích kết quả đầu tiên: 

 Bất kỳ mẫu nào có tỷ số (S/CO) dưới 0,9 đều được coi là không phản ứng với xét nghiệm Access HIV 
combo. 

 Các mẫu có tỷ số (S/CO) ≥ 0,9 và < 1 nằm trong vùng xám và cần được xét nghiệm lại lần hai trước 
khi diễn giải chính thức. 

 Các mẫu có tỷ số (S/CO) lớn hơn hoặc bằng 1 ban đầu được coi là phản ứng với Access HIV combo, 
và các mẫu này cần được xét nghiệm lại lần hai trước khi diễn giải chính thức. 

 
Phân tích kết quả thứ hai: 
Tất cả các mẫu ban đầu phản ứng hoặc thuộc vùng xám cần được xét nghiệm lại lần hai bằng cách sử 
dụng xét nghiệm Access HIV combo: 

 Nếu kết quả lần hai < 1,0 S/CO, mẫu phải được coi là không phản ứng (âm tính) với xét nghiệm 
Access HIV combo. 

 Nếu một trong 2 kết quả ≥ 1,0 S/CO, kết quả ban đầu lặp lại và mẫu được công bố là “phản ứng” với 
xét nghiệm Access HIV combo. 

Tuy nhiên, theo quy định tại địa phương, cần phân tích các mẫu “phản ứng” bằng xét nghiệm bổ sung, 
bao gồm ít nhất một phương pháp xác nhận để xác lập rõ kết quả dương tính. 
 
Bảng 1: Diễn giải kết quả cho Access HIV combo 
 

Kết quả 
Tỷ số: Tín Hiệu/Giá Trị Tới Hạn 

Diễn giải 
Xét nghiệm 

bổ sung 

Kết Quả 
Đầu Tiên 
Phân tích 

S/CO < 0,9 
Không 

phản ứng 

HIV-1 p24 và/hoặc 
HIV-1/HIV-1-O/HIV-2 Ab không 

được phát hiện 
Không áp dụng 

S/CO ≥ 1,0 Phản ứng “Phản Ứng Lần Đầu” 
Xét nghiệm lại 

lần hai 

0,9 ≤ S/CO < 1,0 Vùng xám “Phản Ứng Lần Đầu” 
Xét nghiệm lại 

lần hai 

Kết Quả 
Thứ Hai 

Phân tích 

Xét nghiệm lại lần 
hai: 

nếu 2 kết quả  
< 1,0 

Không 
phản ứng 

HIV-1 p24 và/hoặc 
HIV-1/HIV-1-O/HIV-2 Ab không 

được phát hiện 
Không áp dụng 

Xét nghiệm lại lần 
hai: 

nếu một trong 2 
kết quả ≥ 1,0 

Phản ứng 
HIV-1 p24 và/hoặc 

HIV-1/HIV-1-O/HIV-2 Ab được phát 
hiện “Phản Ứng Lặp Lại” 

Xét nghiệm 
xác nhận 

 
 

8 Các Hạn Chế của Xét Nghiệm 

1. Xét nghiệm Access HIV combo bị giới hạn nghiêm ngặt ở khả năng phát hiện kháng nguyên HIV-1 
và kháng thể HIV-1/HIV-1-O/HIV-2 trong huyết thanh hoặc huyết tương người (Li heparin, K2-
EDTA, K3-EDTA và CPDA-1). 
Các đặc điểm về hiệu năng sử dụng loại mẫu khác chưa được thiết lập hoặc bị hạn chế. 
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2. Kết quả của Access HIV combo cần được diễn giải, có xét đến toàn bộ biểu hiện lâm sàng của 
bệnh nhân bao gồm: bệnh sử, dữ liệu từ các xét nghiệm bổ sung và những thông tin thích hợp 
khác. 

3. Đối với các xét nghiệm sử dụng kháng thể, có khả năng xảy ra nhiễu do các kháng thể dị ái trong 
mẫu bệnh phẩm. Những bệnh nhân thường xuyên tiếp xúc với động vật hoặc đã từng điều trị bằng 
liệu pháp miễn dịch, hoặc các quy trình chẩn đoán sử dụng immunoglobulin hay đoạn 
immunoglobulin, có thể tạo ra kháng thể, như HAMA, ảnh hưởng đến xét nghiệm miễn dịch. Bên 
cạnh đó, các kháng thể dị ái khác, như kháng thể kháng dê ở người, có thể xuất hiện trong mẫu 
bệnh phẩm

(39,40)
. 

Các kháng thể gây cản trở này có thể dẫn đến kết quả không chính xác. Đánh giá cẩn thận kết 
quả ở những bệnh nhân nghi ngờ có chứa các kháng thể trên. 

4. Phải xét nghiệm mẫu ở bệnh nhân được cấy ghép trước khi để đông lạnh. 
5. Không được sử dụng các mẫu trên xác chết hoặc dịch cơ thể khác, ngoài huyết thanh và huyết 

tương người, để thiết lập hiệu năng. 
6. Độ lớn của kết quả đo được, trên giá trị tới hạn, không cho biết tổng số kháng thể và/hoặc kháng 

nguyên hiện diện. 
7. Kết quả không phản ứng cho thấy mẫu được xét nghiệm không chứa kháng nguyên và kháng thể 

có thể phát hiện bằng xét nghiệm Access HIV combo. Kết quả này không loại trừ khả năng nhiễm 
HIV-1 và/hoặc HIV-2. 

8. Đối với ca nhiễm bệnh được công bố, kết quả phản ứng thu được bằng xét nghiệm Access HIV 
combo phải được xác nhận bằng phương pháp thích hợp. 

9. Những cá nhân bị suy giảm miễn dịch và các tình trạng như nhiễm trùng nặng và điều trị bằng 
thuốc ức chế miễn dịch có thể dẫn đến ức chế mức kháng thể dưới ngưỡng phát hiện của xét 
nghiệm. Cần thận trọng khi diễn giải kết quả thu được từ các mẫu này. 

 

9 Các Đặc Điểm về Hiệu Năng 

9.1 Đo Lường Độ Chụm (Precision) 

Độ chụm của xét nghiệm Access HIV combo được xác định bằng cách phân tích 13 mẫu xét nghiệm: 1 
mẫu âm tính, 1 mẫu dương tính thấp (Thấp 1), 1 mẫu gần giá trị tới hạn (thấp 2), 1 mẫu dương tính trung 
bình với HIV-1, HIV-2, HIV-1-O và HIV Ag. 
Độ lặp lại được đánh giá bằng cách xét nghiệm 13 mẫu này trong một lượt chạy với 30 lần lặp lại trên 1 
hệ thống. 
CV đã được xác định. 
Độ chụm trung gian được đánh giá bằng cách xét nghiệm 13 mẫu này trên 1 lô, lặp lại hai lần, trong 2 
lượt chạy mỗi ngày (sáng và chiều), bởi hai người vận hành trong thời gian 20 ngày. 
Độ chụm theo lô được đánh giá bằng cách xét nghiệm 13 mẫu này trong 5 lần lặp lại với 4 lô khác nhau, 
sử dụng 4 lô chất hiệu chuẩn khác nhau. Kết quả được trình bày trong bảng dưới đây: 
 

9.1.1 Độ Lặp Lại 

 

N=30 
Trung bình (tín hiệu/giá 

trị tới hạn) 
% C.V. 

Mẫu âm tính 0,28 10,6 

Mẫu thấp 1 

HIV-1 2,19 4,1 

HIV-2 2,20 4,7 

HIV-1-O 1,91 2,6 

HIV-1-Ag 2,40 5,0 

Mẫu thấp 2 

HIV-1 0,96 5,9 

HIV-2 0,95 4,4 

HIV-1-O 1,16 4,6 

HIV-1-Ag 1,20 4,6 

Mẫu trung bình 1 

HIV-1 2,86 5,8 

HIV-2 3,81 3,4 

HIV-1-O 3,34 4,2 

HIV-1-Ag 3,30 3,7 

 
Hệ số biến thiên của các mẫu nhỏ hơn 12%. 
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9.1.2 Độ Chụm Trung Gian 

 

N=80 
Trung bình (tín hiệu/giá 

trị tới hạn) 
% C.V. 

Mẫu âm tính 0,30 10,1 

Mẫu thấp 1 

HIV-1 2,35 5,6 

HIV-2 2,37 5,1 

HIV-1-O 1,88 4,6 

HIV-1-Ag 2,35 7,6 

Mẫu thấp 2 

HIV-1 1,02 5,6 

HIV-2 1,03 5,6 

HIV-1-O 1,15 4,9 

HIV-1-Ag 1,17 4,9 

Mẫu trung bình 1 

HIV-1 3,04 5,1 

HIV-2 3,99 4,9 

HIV-1-O 3,23 4,6 

HIV-1-Ag 3,12 4,7 

 
Hệ số biến thiên của các mẫu nhỏ hơn 12%. 

9.1.3 Độ Chụm Theo Lô 

 

N=20 
Giữa Các Lần 
Hiệu Chuẩn 

% C.V. 

Giữa Các Lần Lặp 
Lại 

% C.V. 

Tổng 
% C.V. 

Mẫu âm tính 12,1 12,3 15,0 

Mẫu thấp 1 

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

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

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

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

Mẫu thấp 2 

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

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

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

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

Mẫu trung bình 1 

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

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

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

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

 
Hệ số biến thiên của các mẫu nhỏ hơn 20%. 
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9.2 Hiệu Năng Chẩn Đoán 

9.2.1 Độ Đặc Hiệu Chẩn Đoán 

Độ đặc hiệu của xét nghiệm Access HIV combo được chứng minh là ≥ 99,5%. Độ đặc hiệu này được 
khảo sát bằng cách xét nghiệm các mẫu sau: 
 

Loại Mẫu 

Độ đặc hiệu lần đầu Độ đặc hiệu lặp lại 

n % 
Khoảng tin 

cậy 95% 
n % 

Khoảng tin 
cậy 95% 

Người hiến máu 7656/7664 99,90 [99,79-99,95%] 7664/7664 100,00 [99,95-100%] 

Bệnh nhân nằm viện 
chọn lọc 

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

Bệnh nhân nằm viện 
không chọn lọc 

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

Phụ nữ mang thai 200/200 100,00 [98,17-100%] 200/200 100,00 [98,17-100%] 

Giá trị trung bình 
chung 

10938/10955 99,84 [99,75-99,91%] 10951/10955 99,96 [99,91-99,99%] 

 

9.2.2 Độ Nhạy Chẩn Đoán 

Các nghiên cứu về độ nhạy với Access HIV combo được thực hiện bằng cách xét nghiệm mẫu HIV Ab 
đã được xác nhận, các mẫu từ bệnh nhân nhiễm cấp tính, bảng chuyển đổi huyết thanh có bán trên thị 
trường và mẫu HIV Ag (đặc hoặc pha loãng). 
 
Độ nhạy lâm sàng 
 
Mẫu dương tính với HIV Ab đã xác nhận 
Độ nhạy với HIV-1 được nghiên cứu trên 674 mẫu dương tính được xác nhận và cho kết quả tương 
đương 100% (95% CI: 99,45 – 100%). 
 
255 mẫu được xét nghiệm bao gồm các tiểu loại và biến thể được định kiểu gen: 
- Nhóm 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) 
- Nhóm O (17) 
- Nhóm N (2) 
 
Độ nhạy với HIV-2 được đánh giá bằng cách xét nghiệm 126 mẫu có hồ sơ hoàn chỉnh và được công bố 
tương đương 100% (95% CI: 97,11-100%). 
 
Các mẫu từ bệnh nhân nhiễm cấp tính và từ bảng chuyển đổi huyết thanh có bán trên thị trường 

 Độ nhạy với HIV-1 khi chuyển đổi huyết thanh và quá trình chuyển đổi huyết thanh được nghiên cứu 
trên 86 mẫu. 

 Độ nhạy chuyển đổi huyết thanh của xét nghiệm Access HIV combo được đánh giá bằng cách xét 
nghiệm các mẫu liên tiếp từ 61 bảng chuyển đổi huyết thanh HIV có bán trên thị trường có hồ sơ 
hoàn chỉnh (với 131 mẫu chuyển đổi huyết thanh sớm). 
 
Bảng 2 trình bày kết quả của 6 bảng chuyển đổi huyết thanh. 
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Bảng 2: Bảng chuyển đổi huyết thanh 
 

Bảng ID Mẫu 
Số ngày sau 
lần chảy máu 

thứ 1 

Access
®
 HIV 

combo (S/CO) 
PCR* Western Blot* 

BBI 9012 

9012-05 14 0,53 Dương tính Âm tính 

9012-06 16 1,21 Dương tính Âm tính 

9012-07 21 25,36 Dương tính Âm tính 

BBI 9017 

9017-04 10 0,32 Dương tính Dương tính 

9017-06 13 1,19 Dương tính Dương tính 

9017-07 17 3,48 Dương tính Dương tính 

9017-08 20 4,15 Dương tính Dương tính 

9017-09 24 2,44 Dương tính Dương tính 

9017-10 28 5,67 Dương tính Dương tính 

9017-11 31 42,27 Dương tính Dương tính 

BBI 9022 

9022-07 23 0,77 Dương tính Âm tính 

9022-08 25 5,81 Dương tính Âm tính 

9022-09 32 161,31 Dương tính Âm tính 

PRB 950 

PRB950-01 0 0,29 Âm tính Dương tính 

PRB950-02 18 1,12 Dương tính Dương tính 

PRB950-03 21 8,03 Dương tính Dương tính 

PRB950-04 28 21,15 Dương tính Âm tính 

BBI 9034 

9034-10 42 0,28 Âm tính Âm tính 

9034-11 47 1,75 Dương tính Âm tính 

9034-12 51 20,47 Dương tính Âm tính 

Zeptometrix 
6243 

6243-06 20 0,37 Dương tính Không xác định 

6243-07 25 1,37 Dương tính Không xác định 

6243-08 27 1,89 Dương tính Không xác định 

6243-09 30 6,68 Dương tính Không xác định 

6243-10 32 18,06 Dương tính Không xác định 

 
* Dữ liệu từ nhà cung cấp. 
 
Mẫu kháng nguyên HIV-1 
Độ nhạy = 100% (104/104) (95% CI: 96,52 – 100%) 
Độ nhạy của xét nghiệm được đánh giá bằng cách xét nghiệm 104 mẫu có hồ sơ hoàn chỉnh: 

 44 tế bào nuôi cấy HIV Ag nổi trên bề mặt của HIV-1 nhóm M từ các kiểu gen sau: 10A, 5B, 8C, 5D, 
10E, 1F, 2G, 1H, 2J 

 21 mẫu có bán trên thị trường dương tính với HIV-Ag 

 39 mẫu dương tính với HIV-Ag từ 86 mẫu huyết thanh ở các giai đoạn chuyển đổi huyết thanh khác 
nhau 

 
Mẫu mới 
103 mẫu dương tính với HIV được xét nghiệm trong vòng 1 ngày sau khi lấy máu. 

9.3 Độ Nhạy Phân Tích 

Xét nghiệm Access HIV combo cho thấy độ nhạy phân tích < 2 IU/mL đối với kháng nguyên HIV-1 p24. 
Phân tích hồi quy Bảng NIBSC 90/636 của WHO và Tiêu Chuẩn HIV Ag Nội Bộ của Bio-Rad cho phép 
xác định giới hạn độ nhạy của xét nghiệm. 
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9.4 Độ Đặc Hiệu về Phân Tích 

9.4.1 Nghiên Cứu khả năng phản ứng chéo 

477 Mẫu đã được xét nghiệm từ những bệnh nhân có các bệnh hoặc tình trạng khác nhau không liên 
quan đến HIV: phụ nữ có thai, yếu tố khớp dạng thấp, xơ gan, suy thận mạn tính, thẩm tách máu, cấy 
ghép, bệnh nhân dùng lenograstim, lg kháng chuột ở người, kháng thể kháng nhân, mycoplasma 
pneumoniae, erythrovirus B19, u tủy xương và tình trạng nhiễm vi rút hoặc vi khuẩn khác (HAV, HBV, 
HCV, Rubella, Toxoplasmosis, Giang Mai, Quai Bị, Bệnh Sởi, CMV, HSV, EBV, VZV, HTLVI, Sốt Rét, 
Bệnh nhân tiêm vắc xin cúm). 
Độ đặc hiệu tương đương 98,10% (414/422) (95% CI: 96,30 – 99,18%) không có nhóm cấy ghép được 
đông lạnh (xem phần Các Hạn Chế của Xét Nghiệm, điểm số 4). 
Năm phản ứng không đặc hiệu được phát hiện với: 

 Mẫu dương tính với VZV (7,7%) 

 Mẫu dương tính với EBV (6,7%) 

 Mẫu dương tính với HCV (2,9%) 

 Yếu tố khớp dạng thấp (7,1%) 

 Mẫu dương tính với bệnh giang mai (2,3%) 

9.4.2 Nghiên Cứu Mức Độ Ảnh Hưởng 

Các mẫu lần lượt chứa lên tới 200 mg/L và 300 mg/L bilirubin chưa cộng hợp và cộng hợp, tối đa 90 g/L 
albumin, mẫu xét nghiệm nhiều lipid chứa đương lượng của 30 g/L triolein (triglyceride) và mẫu tan huyết 
chứa tối đa 2 g/L hemoglobin, không ảnh hưởng đến kết quả. 
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ACCESS
®
 

Immunoassay System 

HIV combo Calibrators  A59429 

 

Access HIV combo Calibrators (Chất Hiệu Chuẩn) được sử dụng để hiệu chuẩn xét 
nghiệm Access HIV combo bằng cách sử dụng các Hệ Thống Xét Nghiệm Miễn Dịch 
Access. 
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  Quy cách đóng gói: Hộp 2 lọ x 1,7 mL
Để xa tầm tay trẻ em. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. 
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1 Mục Đích Sử Dụng 

Access HIV combo Calibrators (Chất Hiệu Chuẩn) được sử dụng để hiệu chuẩn xét nghiệm Access HIV 
combo để định tính kháng nguyên HIV-1 và các kháng thể HIV-1/HIV-1-O/HIV-2 trong huyết thanh và 
huyết tương người (Li heparin, K2-EDTA, K3-EDTA và CPDA-1) bằng cách sử dụng các Hệ Thống Xét 
Nghiệm Miễn Dịch Access. 

 

2 Tóm Tắt và Giải Thích Xét Nghiệm 

Access HIV combo Calibrators (Chất Hiệu Chuẩn) được sử dụng để thiết lập hiệu chuẩn (xác định giá trị 
tới hạn) dành cho xét nghiệm Access HIV combo. Bằng cách so sánh cường độ ánh sáng phát ra của 
mẫu với giá trị tới hạn, có thể xác định kháng nguyên HIV-1 và/hoặc kháng thể HIV-1/HIV-1-O/HIV-2 có 
hiện diện hay không. 
 

3 Thông Tin Sản Phẩm 

3.1 Mô tả 

 Access HIV combo Calibrators (Chất Hiệu Chuẩn) 
 

Định danh ở trên nhãn Mô tả 

Dạng sản 
phẩm/ 

chế phẩm 
A59429 

C0 
Negative Calibrator 

Chất Hiệu Chuẩn Âm Tính: 
huyết thanh người (không phản ứng) dành cho kháng 
nguyên HIV-1 và kháng thể HIV-1/HIV-1-O/ HIV-2 với natri 
azit 0,1% và ProClin 300 0,25%. 

1 x 1,7 mL 
Dùng được ngay 

C1 
Positive Calibrator 

Chất Hiệu Chuẩn Dương Tính: 
huyết thanh người (phản ứng) dành cho kháng thể kháng 
HIV-1 với natri azit 0,1% và ProClin 300 0,25%. 

1 x 1,7 mL 
Dùng được ngay 

Calibration card Thẻ hiệu chuẩn: 1 

3.2 Các Điều Kiện Bảo Quản và Thao Tác 

 Đặt thẳng đứng và bảo quản lạnh ở nhiệt độ từ 2 đến 10°C. 

 Trộn các thành phần bằng cách nhẹ nhàng đảo đi đảo lại trước khi sử dụng. Tránh tạo bong bóng. 

 Lọ ổn định ở nhiệt độ từ 2 đến 10°C trong 120 ngày sau lần sử dụng đầu tiên. 

 Các giá trị đối chứng ngoài khoảng có thể là dấu hiệu hư hỏng.  

4 Cảnh Báo và Phòng Ngừa 

 Để sử dụng cho chẩn đoán in vitro. Chỉ dành cho nhân viên y tế. 

4.1 Biện Pháp Phòng Ngừa cho Sức Khỏe và An Toàn 

 Chỉ nhân viên đủ năng lực được đào tạo về các quy trình xét nghiệm và hiểu biết rành rẽ các nguy 
cơ tiềm ẩn mới được làm việc với bộ xét nghiệm này. Sử dụng trang phục bảo hộ, găng tay, phương 
tiện bảo vệ mắt/mặt phù hợp và thao tác phù hợp theo yêu cầu của Tiêu Chuẩn Thực Hành Xét 
Nghiệm Tốt. 

 Các vật liệu có nguồn gốc từ người được sử dụng trong điều chế chất hiệu chuẩn đã được kiểm tra 
và cho thấy không phản ứng với kháng nguyên bề mặt của Hepatitis B (HBsAg), kháng thể kháng vi 
rút Hepatitis C (HCV), kháng thể kháng Human Immunodeficiency virus (HIV-1 và HIV-2) và kháng 
nguyên HIV-1, trừ Chất Hiệu Chuẩn C1, dương tính với kháng thể kháng HIV-1. Do chưa biết có 
phương pháp nào có thể bảo đảm được tuyệt đối là không có tác nhân lây nhiễm, cần xử lý thuốc 
thử và mẫu bệnh phẩm như trường hợp có khả năng truyền bệnh lây nhiễm. 

 Tràn đổ sinh phẩm: vật liệu có nguồn gốc từ người bị tràn đổ phải được xử lý như chất có khả năng 
lây nhiễm. Vật liệu tràn đổ không chứa acid phải được khử nhiễm ngay lập tức, kể cả khu vực, vật 
liệu tràn đổ và bất kỳ bề mặt hay dụng cụ nào đã bị nhiễm vật liệu, và sử dụng hóa chất sát khuẩn 
phù hợp có hiệu quả loại bỏ nguy cơ sinh học từ mẫu có liên quan (thường dùng thuốc tẩy gia dụng 
đã pha loãng 1:10, ethanol hoặc isopropanol 70-80%, dung dịch iodophor, chẳng hạn như 
Wescodyne™ Plus 0,5%, v.v.), rồi lau khô. 

 Ổn định cho đến ngày hết hạn được ghi trên nhãn, khi được bảo quản ở nhiệt độ từ 2 đến 10°C.
Hạn dùng: 12 tháng kể từ ngày sản xuất. 
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Vật liệu tràn đổ chứa acid phải được thấm hút phù hợp (lau khô) hoặc trung hòa, khu vực phải được 
xả bằng nước rồi lau khô; có thể phải thải bỏ vật liệu đã thấm hút như chất thải nguy hại. 
Sau đó, khử nhiễm cho khu vực bằng một trong các hóa chất sát khuẩn nói trên. 

 Thải bỏ tất cả các mẫu xét nghiệm và vật liệu đã dùng để thực hiện xét nghiệm như trường hợp 
chúng có chứa tác nhân lây nhiễm. Các chất thải từ hoạt động xét nghiệm, nguy hiểm về phương 
diện hóa học hoặc sinh học phải được thao tác và thải bỏ theo tất cả các quy định của địa phương, 
khu vực và quốc gia. 

 Để biết các khuyến nghị về nguy cơ và biện pháp phòng ngừa liên quan đến các thành phần hóa 
học trong bộ xét nghiệm này, xin xem (các) hình đồ ở trên nhãn và thông tin trong phần 4.2. 
Bản Thông Tin An Toàn (SDS) có trên www.bio-rad.com. 

4.2 Các Biện Pháp Phòng Ngừa cho Quy Trình Xét Nghiệm 

Cảnh Báo: 
 

 
 

H317: Có thể gây dị ứng da. 
P280: Sử dụng găng tay bảo hộ/quần áo bảo hộ/phương tiện bảo vệ mắt/mặt. 
P333+P313: Nếu bị kích ứng da hoặc nổi sảy: Tìm kiếm chăm sóc/hướng dẫn y tế. 
P302+P352: Nếu bị dính vào da: Rửa bằng nhiều xà phòng và nước. 

 Sản phẩm này có chứa các thành phần có nguồn gốc từ người hoặc động vật. Cần thao tác cẩn 
thận. 

 

5 Quy Trình 

Tham khảo sách hướng dẫn sử dụng hệ thống thích hợp và/hoặc hệ thống Trợ Giúp để biết thông tin về 
lý thuyết hiệu chuẩn, cấu hình chất hiệu chuẩn, nhập yêu cầu xét nghiệm chất hiệu chuẩn và xem lại dữ 
liệu hiệu chuẩn. 
 
Hiệu Chuẩn 
Access HIV combo Calibrators (Chất Hiệu Chuẩn) được cung cấp dưới dạng âm tính (C0) và dương tính 
(C1). Xét nghiệm Access HIV combo yêu cầu đường cong hiệu chuẩn (xác định giá trị tới hạn) sau mỗi 
56 ngày để “hiệu chuẩn” hiện hoạt cho chỉ một lô thuốc thử được định danh rõ ràng bằng mã vạch. Khi 
kết thúc chu kỳ 56 ngày hoặc nếu lô thuốc thử khác được nạp lên hệ thống, đường cong sẽ tự động 
không hợp lệ. 
Mỗi lần hiệu chuẩn yêu cầu 220 μL chất hiệu chuẩn C0 (xác định lặp lại hai lần) và 330 μL chất hiệu 
chuẩn C1 (xác định lặp lại ba lần), bên cạnh bình chứa mẫu và thể tích chết của hệ thống. 
Một giọt tương đương khoảng 40 μL. 
 

6 Các hạn chế của xét nghiệm 

Nếu thấy có dấu hiệu nhiễm khuẩn hoặc thuốc thử trở nên quá đục, hãy bỏ lọ. 
 

  

P501: Thải bỏ thành phần/dụng cụ chứa theo các quy định của địa phương/khu vực/quốc gia/quốc tế.

Boss
Typewritten text
Sản phẩm chứa sodium azide 0.1%.Không được hủy bỏ cùng rác thải sinh hoạt. Không được đổ sản phẩm xuống hệ thống nước thải.Hủy bỏ sản phẩm theo các quy định về hóa chất độc hại.
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ACCESS
®
 

Immunoassay System 

HIV combo QC  A59430 

 

Để theo dõi hiệu năng hệ thống của xét nghiệm Access HIV combo. 
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 Quy cách đóng gói: Hộp 6 lọ x 4,4 mL
 Để xa tầm tay trẻ em. Đọc kỹ hướng dẫn trước khi sử dụng. 



C30690A - [VI] Access HIV combo 
 

1 Mục Đích Sử Dụng 

Access HIV combo QC được sử dụng để theo dõi hiệu năng hệ thống của xét nghiệm Access HIV 
combo. 

 

2 Tóm Tắt và Giải Thích Xét Nghiệm 

Mẫu đối chứng kiểm soát chất lượng mô phỏng các đặc điểm của mẫu bệnh phẩm và cần thiết để theo 
dõi hiệu năng hệ thống của xét nghiệm Access HIV combo. Bên cạnh đó, chúng là một phần không thể 
thiếu của các tiêu chuẩn thực hành xét nghiệm tốt

(38,41-47)
. Khi thực hiện xét nghiệm bằng các loại thuốc 

thử Access dành cho kháng nguyên HIV-1 và kháng thể kháng HIV-1/HIV-1-O/HIV-2, bao gồm các mẫu 
đối chứng kiểm soát chất lượng để xác thực tính toàn vẹn của xét nghiệm. 

 Các giá trị xét nghiệm phải nằm trong phạm vi chấp nhận được nếu hệ thống xét nghiệm hoạt động 
chính xác. 

 

3 Thông Tin Sản Phẩm 

3.1 Mô tả 

 Access HIV combo QC 
 

Định danh ở trên 
nhãn 

Mô tả 

Dạng sản 
phẩm/ 

chế phẩm 
A59430 

QC1 
Negative QC 

QC âm tính: 
Huyết thanh người âm tính (không phản ứng) dành cho kháng 
nguyên HIV-1 và kháng thể kháng HIV- 1/HIV-1-O/HIV-2 với natri 
azit 0,1% và ProClin 300 0,25%. 

2 x 4,4 mL 
Dùng được ngay 

QC2 
Anti-HIV-1 

Kháng HIV-1, QC dương tính: 
Huyết thanh người dương tính (phản ứng) dành cho kháng thể 
kháng HIV-1 với natri azit 0,1% và ProClin 300 0,25%. 

2 x 4,4 mL 
Dùng được ngay 

QC3 
HIV-1 Ag 

HIV-1 Ag, QC dương tính: 
Kháng nguyên HIV-1 tinh chế đã được loại bỏ hoạt tính nhiệt bằng 
chất phá vỡ cấu trúc trong Dung Dịch Đệm Tris với ProClin 300 
0,1% 

2 x 4,4 mL 
Dùng được ngay 

QC card Thẻ QC: 1 

3.2 Các Điều Kiện Bảo Quản và Thao Tác 

 Đặt thẳng đứng và bảo quản lạnh ở nhiệt độ từ 2 đến 10°C. 

 Trộn các thành phần bằng cách nhẹ nhàng đảo đi đảo lại trước khi sử dụng. Tránh tạo bong bóng. 

 Lọ ổn định ở nhiệt độ từ 2 đến 10°C trong 120 ngày sau lần sử dụng đầu tiên. 

 Các giá trị kiểm soát chất lượng ngoài khoảng có thể là dấu hiệu hư hỏng. 

 Tham khảo thẻ giá trị QC để biết giá trị trung bình và độ lệch chuẩn (SD).  

4 Cảnh Báo và Phòng Ngừa 

 Để sử dụng cho chẩn đoán in vitro. Chỉ dành cho nhân viên y tế. 

4.1 Biện Pháp Phòng Ngừa cho Sức Khỏe và An Toàn 

 Chỉ nhân viên đủ năng lực được đào tạo về các quy trình xét nghiệm và hiểu biết rành rẽ các nguy 
cơ tiềm ẩn mới được làm việc với bộ xét nghiệm này. Sử dụng trang phục bảo hộ, găng tay, phương 
tiện bảo vệ mắt/mặt phù hợp và thao tác phù hợp theo yêu cầu của Tiêu Chuẩn Thực Hành Xét 
Nghiệm Tốt. 

 Các vật liệu có nguồn gốc từ người được sử dụng để điều chế chất đối chứng đã được kiểm tra và 
cho thấy không phản ứng với kháng nguyên bề mặt của Hepatitis B (HBsAg) và các kháng thể 
kháng Hepatitis C virus (HCV). Do chưa biết có phương pháp nào có thể bảo đảm được tuyệt đối là 
không có tác nhân lây nhiễm, cần xử lý thuốc thử và mẫu bệnh phẩm như trường hợp có khả năng 
truyền bệnh lây nhiễm. 

 QC ổn định cho đến ngày hết hạn được ghi trên nhãn, khi được bảo quản ở nhiệt độ từ 2 đến 10°C. 
Hạn sử dụng: 12 tháng kể từ ngày sản xuất. 
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 Tràn đổ sinh phẩm: vật liệu có nguồn gốc từ người bị tràn đổ phải được xử lý như chất có khả năng 
lây nhiễm. 
Vật liệu tràn đổ không chứa acid phải được khử nhiễm ngay lập tức, kể cả khu vực, vật liệu tràn đổ 
và bất kỳ bề mặt hay dụng cụ nào đã bị nhiễm vật liệu, và sử dụng hóa chất sát khuẩn phù hợp có 
hiệu quả loại bỏ nguy cơ sinh học từ mẫu có liên quan (thường dùng thuốc tẩy gia dụng đã pha 
loãng 1:10, ethanol hoặc isopropanol 70-80%, dung dịch iodophor, chẳng hạn như Wescodyne™ 
Plus 0,5%, v.v.), rồi lau khô. 
Vật liệu tràn đổ chứa acid phải được thấm hút phù hợp (lau khô) hoặc trung hòa, khu vực phải được 
xả bằng nước rồi lau khô; có thể phải thải bỏ vật liệu đã thấm hút như chất thải nguy hại. 
Sau đó, khử nhiễm cho khu vực bằng một trong các hóa chất sát khuẩn nói trên. 

 Thải bỏ tất cả các mẫu xét nghiệm và vật liệu đã dùng để thực hiện xét nghiệm như trường hợp 
chúng có chứa tác nhân lây nhiễm. Các chất thải từ hoạt động xét nghiệm, nguy hiểm về phương 
diện hóa học hoặc sinh học phải được thao tác và thải bỏ theo tất cả các quy định của địa phương, 
khu vực và quốc gia. 

 Để biết các khuyến nghị về nguy cơ và biện pháp phòng ngừa liên quan đến các thành phần hóa 
học trong bộ xét nghiệm này, xin xem (các) hình đồ ở trên nhãn và thông tin trong phần 4.2 Bản 
Thông Tin An Toàn (SDS) có trên www.bio-rad.com. 

4.2 Các Biện Pháp Phòng Ngừa cho Quy Trình Xét Nghiệm 

Cảnh Báo: 
 

 
 

H317: Có thể gây dị ứng da. 
P280: Sử dụng găng tay bảo hộ/quần áo bảo hộ/phương tiện bảo vệ mắt/mặt. 
P333+P313: Nếu bị kích ứng da hoặc nổi sảy: Tìm kiếm chăm sóc/hướng dẫn y tế. 
P302+P352: Nếu bị dính vào da: Rửa bằng nhiều xà phòng và nước. 

 Sản phẩm này có chứa các thành phần có nguồn gốc từ người hoặc động vật. Cần thao tác cẩn 
thận. 

 

5 Quy Trình 

Access HIV combo QC phải được xử lý như các mẫu bệnh phẩm và thực hiện theo các hướng dẫn kèm 
theo thiết bị và/hoặc phương pháp đang sử dụng. 
Để xử lý Access HIV combo QC, ngoài bình chứa mẫu và thể tích chết của hệ thống, cần sử dụng 
110 μL mẫu cho mỗi mức trong 3 mức (xác định một lần). Một giọt tương đương khoảng 40 μL. 
Do có thể xử lý mẫu bất kỳ lúc nào ở dạng “truy cập ngẫu nhiên” thay vì dạng “lô”, mẫu đối chứng kiểm 
soát chất lượng phải được đưa vào sau mỗi 24 giờ

(38)
. Việc sử dụng chất đối chứng thường xuyên hơn 

hoặc sử dụng chất đối chứng bổ sung tùy theo quyết định của người dùng, dựa trên các tiêu chuẩn thực 
hành xét nghiệm tốt hoặc các yêu cầu công nhận chất lượng phòng xét nghiệm và luật hiện hành. 
Tham khảo sách hướng dẫn sử dụng hệ thống thích hợp và/hoặc hệ thống Trợ Giúp để biết thông tin về 
lý thuyết kiểm soát chất lượng, cấu hình chất đối chứng, nhập yêu cầu xét nghiệm mẫu kiểm soát chất 
lượng và xem lại dữ liệu kiểm soát chất lượng. 
 

6 Các Hạn Chế của Xét Nghiệm 

1. Việc sử dụng Access HIV combo QC chưa được thiết lập cho các xét nghiệm khác, trừ xét nghiệm 
Access HIV combo. 

2. Kết quả kiểm soát chất lượng không nằm trong phạm vi chấp nhận được có thể chỉ báo kết quả 
xét nghiệm không hợp lệ. 
Kiểm tra tất cả các kết quả xét nghiệm được tạo kể từ khi thu được điểm xét nghiệm kiểm soát 
chất lượng chấp nhận được cuối cùng dành cho chất phân tích này. 

3. Nếu thấy có dấu hiệu nhiễm khuẩn hoặc thuốc thử trở nên quá đục, hãy bỏ lọ. 
 

P501: Thải bỏ thành phần/dụng cụ chứa theo các quy định của địa phương/khu vực/quốc gia/quốc tế.

http://www.bio-rad.com/
Boss
Typewritten text
Sản phẩm chứa sodium azide 0.1%.Không được hủy bỏ cùng rác thải sinh hoạt. Không được đổ sản phẩm xuống hệ thống nước thải.Hủy bỏ sản phẩm theo các quy định về hóa chất độc hại.
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7 Giá Trị Dự Kiến 

Giá trị trung bình dự kiến (×) và SD (σ) dành cho Access HIV combo QC1, QC2 và QC3 được cung cấp 
trên thẻ giá trị QC trong bộ xét nghiệm. Mỗi phòng xét nghiệm cần thiết lập các tiêu chí chấp nhận riêng, 
bằng cách chọn quy tắc QC sẽ áp dụng cho kết quả đối chứng. Kết quả đối chứng riêng lẻ phải nằm 
trong phạm vi chấp nhận được ban đầu. Tuy nhiên, mỗi phòng xét nghiệm cần cập nhật giá trị trung bình 
và SD khi thu thập được dữ liệu đầy đủ

(38,45)
. 

Nếu cho rằng các mức độ phản ứng cụ thể có thể khác nhau theo nhà sản xuất xét nghiệm, theo quy 
trình, số lô và theo phòng xét nghiệm, mỗi phòng xét nghiệm cần xác định mức độ phản ứng cụ thể và 
thiết lập phạm vi giá trị chấp nhận được của mình

(38,47)
. Phạm vi chấp nhận được có thể bao gồm tất cả 

các giá trị trong khoảng ± 2 SD của giá trị trung bình của 20 điểm dữ liệu từ 20 lần xác định trong thời 
gian 30 ngày

(45)
. 
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NĂNG TIÊU THỤ HOẶC KHẢ NĂNG SỬ DỤNG CHO MỤC ĐÍCH RIÊNG. TRONG MỌI TRƯỜNG HỢP, 
BIO-RAD KHÔNG CHỊU TRÁCH NHIỆM ĐỐI VỚI BẤT KỲ THIỆT HẠI DO HẬU QUẢ NÀO PHÁT SINH 
TỪ BẢO HÀNH NÊU TRÊN. 
 
 
 
Access, UniCel và DxI là các nhãn hiệu của Beckman Coulter, Inc. 
ProClin là nhãn hiệu của Rohm and Haas Company, hoặc các công ty con hay công ty liên kết của Rohm 
and Haas Company. 
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