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AACCCCUURRUUNN  881100  
Multimárkrová negativní kontrola 
 

Výrobce: Boston Biomedica, Inc. 
375 West Street 
West Bridgewatter, MA 02379 
USA 
 

Multimárkrovou kontrolou ACCURUN 1 nesmí být nahrazovány povinné pozitivní a 
negativní kontroly obsažené v komerčním testu. 
 
 
POUŽITÍ:  
Kontroly Accurun jsou určeny ke kontrole kvality správné laboratorní praxe a měly by být 
používány k detekci možných chyb v laboratoři. Multimárkrová negativní kontrola ACCURUN 810 
je určena pro použití v in vitro diagnostických testech pro kvalitativní detekci těchto protilátek a 
antigenů: Hepatitis B povrchový antigen (HBsAg), Hepatitis B Core Antigen (HBc a HBc IgM) 
Hepatitis B e Antigen (HBe) Hepatitis C Virus (HCV) Hepatitis, Hepatitis A Virus (HAV a HAV IgM), 
Cytomegalovirus (HCV), Treponema pallidum (Syphilis ATA), Borrelia burgdorferi (Lyme IgG a 
Lyme IgM) HIV 1 a 2, a HTLV I a II. Pozitivní kontroly těchto analytů se prodávají zvlášť.  
Pro použití in vitro. 

 
SHRNUTÍ: 
Pravidelné testování nezávislých kontrolních vzorků splňuje jeden z požadavků na monitorování 
správně prováděné laboratorní praxe. Rutinní použití těchto kontrol umožňuje sledovat chyby při 
každodenním testování, odchylky hodnot při změně šarže daného testu a může pomoci 
k identifikaci zvýšeného počtu nahodilých nebo systematických chyb. Dobře připravený program 
kvality laboratorní praxe může poskytnout zvýšení spolehlivosti získaných výsledků u 
testovaných neznámých vzorků. Použití nezávislých kontrol může poskytovat cenné informace 
týkající se spolehlivosti práce té dané laboratoře, ale současně i změn kvality jednotlivých šarží 
používané komerční diagnostické soupravy. 
 
PRINCIP TESTOVÁNÍ: 
Kontroly ACCURUN 810  je určena pouze pro použití v in vitro testech ke správné interpretaci 
výsledků získaných v daném komerčním laboratorním testu. Multimárkrová kontrola ACCURUN 
810  je vyrobena z lidského séra nebo plazmy nereaktivních na: HBsAgHBeAg,  anti-HBs, anti-HBc, 
anti-HBc IgM, anti-HBe, anti-HCV, anti-HAV, anti-HAV IgM, anti-CMV, Syphilis RPR, protilátky 
proti HIV 1 a 2, HTLV I a II Lyme IgG a Lyme IgM, Syphilis ATA. Kontroly ACCURUN  nemají určenu 
přesnou koncentraci. Tyto negativní kontroly mají negativní reaktivitu ve stanoveních uvedených 
v tabulce 1. Specifické hladiny reaktivity se mohou lišit u jednotlivých výrobců, v různých 
metodách, rozdílných šaržích, a mezi různými laboratořemi. 
 
REAGENCIE 
Kat.č. A810-0001 1 lahvička  5,0 ml v 1 lahvičce 
Kat.č. A810-0005 6lahviček 3,5 ml v 1 lahvičce. 
Tato kontrola obsahuje stabilizátory (EDTA+pufr) a 0,1% ProClin (5-chloro-2-metyl-4-isothiazolin-
3-1 a 2-metyl-4-isothiazolin-3-1) jako stabilizátory. 
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UPOZORNĚNÍ A BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ: 
Pouze pro použití in vitro. 
Upozornění:ACCURUN  kontroly a všechny lidské krevní produkty jsou potencionální zdroj 
infekčních onemocnění a musí se s nimi také tak zacházet. ACCURUN 810 multimárkrová 
negativní kontrola je vyrobena z lidského séra nebo plasmy, které nejsou reaktivní testy 
doporučovanými FDA na HBsAg, na protilátky proti viru HIV 1 a 2, HTLV I a II, HBcAg, HCV nebo 
CMV. 
 
BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ: 
Centrum pro kontrolu infekčních onemocnění (CDC) doporučuje obecná pravidla pro práci 
s Accurunem a lidskou krví: nepipetujte ústy, nejezte, nepijte a nekuřte v místnosti, kde se 
pracuje se vzorky. Okamžitě dezinfikujte všechny vylité reagencie 0,5% roztokem chloraminu. 
Všechny vzorky, kontroly a ostatní použitý materiál ihned zlikvidujte jako potencionální zdroj 
infekce. 
 
UCHOVÁVÁNÍ: 
ACCURUN 810 multimárkrová negativní  kontrola musí být uchovávána při 2-80C. Po prvním 
otevření musí být obsah lahvičky spotřebován do 60 dní. Několikanásobné zmražení a 
rozmražení kontroly ACCURUN 1 není doporučováno s ohledem na možné změny kvality a tím i 
získaných výsledků. Lahvičky je třeba uchovávat ve vertikální poloze, aby se zabránilo 
náhodnému vylití.  
 
INDIKACE NESTABILITY A ZNEHODNOCENÍ REAGENTU 
Nepoužívejte kontroly ACCURUN po datu exspirace, Zabraňte mikrobiologické kontaminaci při 
otevírání a zavírání lahvičky Každá fyzikální změna znamená znehodnocení Lahvičku se 
zakaleným roztokem je nutno vyřadit a dále již nepoužívat. 
 
NÁVOD K POUŽITÍ: 
Před použitím je nutno lahvičku s multimárkrovou kontrolou ACCURUN  nechat vytemperovat na 
teplotu místnosti, protřepat několikanásobným převrácením a po použití vrátit zpět na teplotu 2-
80C. Multimárkrová kontrola se testuje stejně jako ostatní vyšetřované vzorky tj. přesně dle 
návodu v diagnostické soupravě. Negativní kontrola ACCURUN 810 nesmí být použita k 
nahrazování komerční negativní kontroly ze soupravy.  
 
KVALITA KONTROLY 
Vzhledem k tomu, že kontrola ACCURUN 810 nemá přesně určenou hodnotu, je nutné v každé 
laboratoři validovat každou šarži této kontroly a určit tak její příslušný rozsah hodnot 
v diagnostické soupravě rutinně používané v dané laboratoři.  
 
INTERPRETACE VÝSLEDKŮ: 
Hladina reaktivity kontroly ACCURUN 810 může být variabilní v jednotlivých komerčních testech 
a také s ohledem na jednotlivé šarže těchto souprav. Každá laboratoř si musí stanovit vlastní 
rozsah hodnot pro ACCURUN 810 v rutinně používaném testu. Jestliže jsou výsledné hodnoty 
mimo tento předem stanovený rozsah, lze usuzovat na výskyt chyby v prováděném testování.  
Možné příčiny diskrepance mohou být: znehodnocení testovací soupravy, chyba v provádění 
testu, chyba pracovníka, chyba používaného přístroje nebo kontaminace reagencií. 
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OMEZENÍ TESTOVÁNÍ: 
Kontroly ACCURUN nesmí nahrazovat pozitivní nebo negativní kontrolu obsaženou v komerční 
soupravě. 
Postup vlastního testování musí být přesně dodržen dle návodu výrobce včetně následné 
interpretace výsledků. Odchylky od postupu doporučeného výrobcem dané soupravy mohou 
způsobit chybnu ve výsledku. Kontroly ACCURUN jsou externí kontroly kvality testů a nesmí být 
používány pro kalibraci v žádném z komerčních testů.  
Kontroly jsou určeny pouze pro: HBsAG, HBeAg, anti-HBs, anti-HBc, anti-HBc IgM, anti HBe, anti-
HCV, anti-HAV, anti-HAV IgM, anti-HIV 1 a 2, Lyme IgG, Lyme IgM, anti-HTLV I a II, anti CMV, 
Syphilis ATA a Syphilis RPR. Nedodržení podmínek dopravy, skladování nebo použití prošlých 
kontrol ACCURUN  mohou být taktéž příčinou nesprávných výsledků. 
 
OČEKÁVANÉ VÝSLEDKY: 
Multimárkrová negativní kontrola ACCURUN 810 nemá konkrétní stanovenou hodnotu. Tato 
kontrola je určena pro stanovení  v  testech, které jsou uvedeny v tabulce č.1.  
Specifická hladina reaktivity bude rozdílná mezi jednotlivými testy, mezi jednotlivými 
laboratořemi, ale i mezi jednotlivými šaržemi souprav. Každá laboratoř by si měla stanovit vlastní 
rozsah hodnot. Např.: Akceptovatelný rozsah může zahrnovat všechny hodnoty mezi 2 
standardními odchylkami průměru 20 měření získaných ve 20 stanoveních v průběhu 30 dnů. 
 
SPECIFICKÁ CHARAKTERISTIKA: 
Kontroly ACCURUN  jsou určeny k monitoringu kvality provedení daného in vitro testu. Negativní 
kontrola ACCURUN 810 je připravena z lidského séra nebo plasmy včetně materiálů 
nereaktivních na: HBsAG, HBeAg, anti-HBs, anti-HBc, anti-HBc IgM, anti HBe, anti-HCV, anti-HAV, 
anti-HAV IgM, anti-HIV 1 a 2, Lyme IgG, Lyme IgM, anti-HTLV I a II, anti CMV, Syphilis ATA a 
Syphilis RPR.  
Kontrola ACCURUN 810 nemá určenu danou hodnotu. Stanovená hladina reaktivity bude 
rozdílná mezi jednotlivými testy, mezi jednotlivými laboratořemi, ale i mezi jednotlivými šaržemi 
diagnostických souprav. Každá laboratoř by si měla stanovit vlastní rozsah hodnot. Postup pro 
stanovení kvality rutinního testování a jeho monitoring musí být zaveden každou jednotlivou 
laboratoří zvlášť. 
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tabulka č. 1 
ACCURUN 810 multimárkrová negativní kontrola není reaktivní v následujících komerčních 
soupravách: 

 

 
 


