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Determine™

HIV-1/2
DA
Læs denne indlægsseddel nøje før brug. Følg instruktionerne på indlægssedlen. Såfremt der afviges fra instruktionerne på
indlægssedlen kan pålideligheden af analyseresultater ikke garanteres.

TILSIGTET ANVENDELSE
Kun til brug for sundhedspersonale.
Alere Determine™ HIV-1/2 er en in vitro visuelt aflæst kvalitativ immunoanalyse til påvisning af antistoffer imod HIV-1 og HIV-2 i humant
serum, plasma eller fuldblod. Testen er beregnet som en hurtigtest til registrering af antistoffer imod HIV-1/HIV-2 fra inficerede personer.
Bemærk! Nationale bestemmelser kan udelukke brugen af hurtigtests til screening af blod og/eller diagnostisk rutineanalyse.

RESUMÉ OG BESKRIVELSE AF TESTEN
AIDS (Acquired Immunodeficiency Syndrome) er karakteriseret ved ændringer i populationen af T-cellelymfocytter. Hos en inficeret
person forårsager virussen udtømning af T-hjælpeceller, hvilket gør personen modtagelig overfor mulige infektioner og visse maligniteter.
Den virus, der forårsager AIDS, findes som to relaterede typer, kendt som HIV-1 og HIV-2. Tilstedeværelsen af AIDS‑virussen udløser
produktion af specifikke antistoffer mod enten HIV-1 eller HIV-2.1, 2, 3

Alere Determine™ HIV-1/2 er en immunokromatografisk test til kvalitativ registrering af antistoffer imod HIV-1 og HIV-2.
Prøven tilsættes til prøvepuden. Efterhånden som prøven trækker gennem konjugatpuden, rekonstitueres den og blandes med
konjugatet af seleniumkolloid-antigen. Denne blanding fortsætter med at migrere gennem den faste fase til de immobiliserede,
rekombinante antigener og syntetiske peptider på stedet for patientvinduet.
Hvis antistoffer imod HIV-1 og/eller HIV-2 er til stede i prøven, binder antistofferne til antigen-seleniumkolloidet og til antigenet i
patientvinduet, hvilket danner en rød søjle ved stedet for patientvinduet.
Hvis antistoffer imod HIV-1 og/eller HIV-2 ikke er til stede, flyder antigen-seleniumkolloidet forbi patientvinduet, og der dannes ingen
rød søjle ved stedet for patientvinduet.
For at sikre validiteten af analysen inkorporeres en proceduremæssig kontrolsøjle i analyseenheden.

INDHOLD
Alere Determine™ HIV-1/2. 20 tests (7D2346) eller 100 tests (7D2347)
• Alere Determine™ HIV-1/2 testkort, 2 kort eller 10 korts (10 tests/kort), HIV-1/2 rekombinant antigen og syntetisk coatet peptid.
Følgende reagens kræves til testning af fuldblodsprøver:
Sporingsbuffer (7D2243)
1 flaske (2,5 ml) sporingsbuffer klargjort i phospatbuffer. Konserveringsmidler: Antimikrobielle midler.

TILBEHØR (nødvendigt, men medfølger ikke)
Fuldblod (analyse ved hjælp af fingerprikker)
•

Alere Determine™ HIV-1/2 er designet til at registrere antistoffer mod HIV-1 og HIV-2 i humant serum, plasma og fuldblod. Andre
kropsvæsker eller samlede prøver giver muligvis ikke nøjagtige resultater.
• Intensiteten af patientsøjlen korrelerer ikke nødvendigvis med titeren for antistoffet i prøven.
• På grund af mulige ikke-specifikke reaktioner, der skyldes andet end en HIV-infektion, især ved testning af populationer med lav
prævalens, er det relevant yderligere at undersøge prøver, der er konstateret positive. Nogle supplerende tests er påkrævet f.eks.
WB (Western Blot), IFA (Immunofluorescence Assay), RIPA (Radio Immune Precipitation Assay), NAT (Nucleic Acid Amplification Test).
• Anvendelsen af fuldblod kunne ikke evalueres på serokonvertionspaneler på grund af manglende tilgængelighed af sådanne paneler,
der bestod af fuldblodsprøver.
• Et negativt resultat med Alere Determine™ HIV-1/2 udelukker ikke risikoen for infektion med HIV.
• Der kan forekomme et falsk negativt resultat under følgende omstændigheder:
– lave niveauer af antistof (f.eks. prøver på tidlig serokonvertion) er under testens registreringsgrænse
– infektion med en variant af virussen, der er mindre registrerbar for Alere Determine™ HIV-1/2-analysekonfigurationen
– HIV-antistoffer hos en patient, der ikke reagerer på specifikke antigener, der anvendes i analysekonfiguration – i særlige tilfælde
kan dette føre til observation af falske negative resultater.
– prøvebehandlingstilstande, som resulterer i tab af HIV-antistofmultivalens
– HIV-inficerede personer, der tager antiretrovirale medikamenter 5, 6, 7
Af disse årsager skal der udvises forsigtighed ved fortolkning af negative resultater. Der skal anvendes andre kliniske data (f.eks. symptomer
eller risikofaktorer) sammen med testresultaterne.
• Positive prøver skal testes igen ved hjælp af en anden metode, og resultaterne skal vurderes i lyset af den samlede kliniske
vurdering, før der stilles en diagnose.
• Prøver af fuldblod eller plasma indeholdende andre antikoagulanter end EDTA kan give ukorrekte resultater.
• Nyfødte af HIV-inficerede mødre kan bære antistoffer mod HIV fra moderen i op til cirka 18 måneder, hvilket ikke nødvendigvis
indikerer den nyfødtes ægte infektionsstatus.
•

FUNKTIONSKARAKTERISTIKA

BIOLOGISKE PRINCIPPER VED FREMGANGSMÅDEN

•

PROCEDURENS BEGRÆNSNINGER

(7D2227)

SPECIFICITET
Tabel I
Specificitet for Alere Determine™ HIV-1/2
Antal
testede
prøver

Population

Seronegativ					
Serum
1707*
1703/1707 (99,77 %)		
Plasma
521
521/521 (100,00 %)
Gravide
kvinder

208*

206/207 (99,52 %)

Vestafrikanere

49

48/49 (97,96 %)

Andre sygdomstilstande					
end HIV			
og potentielt					
forstyrrende					
stoffer
320*
313/316 (99,05 %)
I alt

ADVARSLER OG FORHOLDSREGLER
Kun til professionel brug.

FORSIGTIG
Dette produkt indeholder smitsomme og/eller potentielt smittefarlige komponenter af human oprindelse. Se afsnittet INDHOLD
på denne indlægsseddel. Der kendes ingen testmetode, som helt kan sikre, at produkter af human oprindelse eller inaktiverede
mikroorganismer ikke overfører infektion. Derfor anbefales det at betragte alle materialer af human oprindelse som værende potentielt
smittefarlige og håndtere dem med relevante procedurer vedrørende biosikkerhed.

2805**

OPSAMLING AF PRØVER
Opsamling af serum, plasma og fuldblod ved venepunktur.
Humant serum, plasma og fuldblod, der er opsamlet ved venepunktur, skal opsamles aseptisk på en sådan måde, at hæmolyse undgås.
Prøver, der udviser partikler eller turbiditet, skal centrifugeres før test for at undgå fejlagtige resultater.
BEMÆRK! Ved prøver af fuldblod og plasma skal EDTA-opsamlingsrør anvendes.

2791/2800 (99,68 %)

* En prøve fra en gravid kvinde og fire prøver fra sygdomstilstande var positive med Alere Determine™ HIV-1/2.
Fire prøver blev bekræftet positive med Western Blot, og en prøve var ubestemmelig med Western Blot og positiv med en
kommercielt tilgængelig test af metoden MEIA (Microparticle Enzyme Immunoassay, mikropartikel-enzym-immunoanalyse).
** 961 prøver var fra Europa, 706 prøver var fra Nordamerika, 1089 prøver var fra Asien, og 49 prøver var fra Afrika.
I alt 2805 serum- og plasmaprøver fra Europa, Asien, Vestafrika og Nordamerika blev testet med Alere Determine™ HIV-1/2 (tabel I).
Tabel II
En sammenligning af Alere Determine™ HIV-1/2-specificitet efter geografisk område

OPBEVARING
Alere Determine™ HIV-1/2-testen og sporingsbufferen skal opbevares ved 2-30 °C indtil udløbsdatoen.
Kitkomponenterne er stabile indtil udløbsdatoen, såfremt de håndteres og opbevares som angivet. Kitkomponenter må ikke anvendes
efter udløbsdatoen.
Alle ubrugte tests skal straks forsegles igen i folieposen med tørremiddel ved at trykke forseglingen fra den ene ende til den anden for at lukke.
Brug ikke enheder, der er blevet våde eller hvis emballage er beskadiget.

Negativ med
Alere Determine™
HIV-1/2

Område

Antal
testede
prøver

Negativ med 		
Alere Determine™
HIV-1/2

Europa
Nordamerika
Asien
Afrika

801
706
1089
2118

796/799 (99,62 %)
697/702 (99,29 %)
1089/1089 (100,00 %)
2079/2118 (98,16 %)

I alt 4714 seronegative serum- og plasmaprøver fra Europa, Nordamerika, Asien og Afrika blev testet med Alere Determine™ HIV-1/2
(tabel II). Prøverne fra Nordamerika, Asien og 801 af 961 prøver fra Europa, 49 af 2118 prøver fra Afrika (refereret til som “Vestafrikanere”
i tabel I) var medtaget i tabel I. Diskordante prøver blev bekræftet negative med enten analyserne Western Blot eller HIV-1 PCR.
Tabel III
En sammenligning af Alere Determine™ HIV-1/2-specificitet i
seronegative fuldblodsprøver og parrede serum- og plasmaprøver

Opsamling af fuldblod ved hjælp af fingerprikker.4
Placér et EDTA-kapillarrør på en ren, tør overflade før opsamling af prøver ved hjælp af fingerprikker.
1. Vælg fingerspidsen på langemand, ring- eller pegefinger (alt efter, hvor huden er mindst fortykket) hos
voksne og børn, der er ældre end et år. Varm, om nødvendigt, hånden med et varmt, fugtigt håndklæde
eller varmt vand for at øge blodgennemstrømningen.

2. Rens fingerspidsen med alkohol, og lad den lufttørre. Placér hånden med håndfladen opad.

Prøvetype

Antal
testede
prøver

Negativ med 		
Alere Determine™		
HIV-1/2

Serum
Plasma
Fuldblod (venepunktur)
Fuldblod (fingerprikker)

416*
416*
416*
39*

416/416 (100,00 %)
416/416 (100,00 %)
416/416 (100,00 %)
39/39 (100,00 %)

* 48 prøver var fra Europa, 368 prøver var fra Thailand.
I alt 416 seronegative fuldblodsprøver fra Europa og Thailand blev testet med parret serum og plasma med Alere Determine™ HIV-1/2.
Niogtredive af fuldblodsprøverne fra Thailand var opsamlet med både venepunktur og fingerprikker (tabel III).

FØLSOMHED
Tabel IV
Følsomhed for Alere Determine™ HIV-1/2

3. Anvend en ny lancet til hver person. Placér lancetten decentreret på fingerspidsen. Tryk lancetten fast ind
mod fingeren, og prik hul i huden. Bortskaf lancetten i en egnet beholder til skarpt biologisk farligt affald.

4. Tør den første dråbe blod væk med et stykke sterilt gaze.

Population

Antal
testede
prøver

Positiv med
Alere Determine™
HIV-1/2

HIV-1-positiv
HIV-2-positiv
HIV-1-deltyper A-G
HIV-1-gruppe O

599*
147*
222
12

599/599 (100,00 %)
147/147 (100,00 %)
222/222 (100,00 %)
12/12 (100,00 %)

I alt

980

980/980 (100,00 %)

* 111 prøver var fra Europa, 228 prøver var fra Nordamerika, 296 prøver var fra Asien, og 111 prøver var fra Afrika.
I alt 980 HIV-1 og HIV-2 antistofpositive serum- og plasmaprøver fra Europa, Asien, Afrika, Nord- og Sydamerika blev testet med Alere
Determine™ HIV-1/2 (tabel IV).

5. Sørg for at holde fingeren lavere end albuen, og påfør et forsigtigt, vedvarende tryk ved roden af den
finger, du har prikket hul i, flere gange. Berør dråben af blod med spidsen af EDTA-kapillarrøret*.
Undgå luftbobler.

Tabel V
En sammenligning af Alere Determine™ HIV-1/2-følsomhed efter geografisk område
* Hvis der anvendes EDTA-kapillarrør, fyldes røret med blod mellem de 2 markerede linjer (50 μl).

OPBEVARING AF PRØVE
•
•
•

Serum- og plasmaprøver skal opbevares ved 2-8 °C, såfremt testen skal køres inden for syv dage efter opsamling. Såfremt testen
ikke køres inden for de syv dage, skal prøven nedfryses (-20 °C eller koldere).
Fuldblod opsamlet ved venepunktur skal opbevares ved 2-8 °C, såfremt testen skal køres inden for syv dage efter opsamling.
Prøver af fuldblod må ikke nedfryses.
Fuldblod opsamlet ved hjælp af fingerprikker skal testes med det samme.

TESTPROCEDURE

Område

Antal
testede
prøver

Positiv med
Alere Determine™
HIV-1/2

Europa
Nordamerika
Asien
Afrika

111
228
296
1129

111/111 (100,00 %)
228/228 (100,00 %)
296/296 (100,00 %)
1128*/1129 (99,91 %)

* En negativ prøve med Alere Determine™ HIV-1/2 blev bekræftet positiv med HIV-1 PCR og en kommercielt tilgængelig test af MEIA-metoden.
I alt 1764 seropositive serum- og plasmaprøver fra Europa, Nordamerika, Asien og Afrika blev testet med Alere Determine™ 		
HIV-1/2 (tabel V). Prøverne fra Europa, Nordamerika, Asien og 111 af 1129 prøver fra Afrika (refereret til som “HIV-2-positiv” i tabel IV)
var medtaget i tabel IV. Diskordante prøver blev bekræftet HIV-1-positive med enten analyserne Western Blot eller HIV-1 PCR.

Det ønskede antal testenheder kan tages af kortet med 10 tests ved at bøje og rive over ved perforeringen.

BEMÆRK!
•
•
1.
2.

Fjernelse af testenheder skal starte fra højre side af testkortet for at beskytte det partinummer, der vises i venstre side af testkortet.
Analysen skal påbegyndes inden for 2 timer efter fjernelse af den beskyttende folie fra hver test.
Fjern den beskyttende folie fra hver test.
For serum- eller plasmaprøver:
a. Påfør 50 μl prøve (præcisionspipette) til prøvepuden (markeret med en pil).
b. Vent mindst 15 minutter (op til 60 minutter), og aflæs resultatet.
3. For fuldblodsprøver (venepunktur):
a. Påfør 50 μl prøve (præcisionspipette) til prøvepuden (markeret med en pil).
b. Vent ét minut, og påfør derefter en dråbe sporingsbuffer til prøvepuden.
c. Vent mindst 15 minutter (op til 60 minutter), og aflæs resultatet.
4. For fuldblodsprøver (fingerprikker):
a. Påfør 50 μl prøve (med EDTA-kapillarrør) til prøvepuden (markeret med en pil).
b. Vent, indtil blodet er absorberet ind i prøvepuden, og påfør derefter én dråbe sporingsbuffer til prøvepuden.
c. Vent mindst 15 minutter (op til 60 minutter), og aflæs resultatet.

KVALITETSKONTROL
•
•

For at sikre validiteten af analysen er en proceduremæssig kontrol inkorporeret i enheden med mærket "Control". Hvis kontrolsøjlen
ikke er rød ved analysens afslutning, er testresultatet ugyldigt, og prøven skal testes igen.
Nationale bestemmelser kan kræve, at der bruges både positive og negative kontroller til hver analyse.

TOLKNING AF RESULTATER
POSITIV (to søjler)
Røde søjler vises i både kontrolvinduet (mærket “Control”) og i patientvinduet
(mærket “Patient”) på strimlen. Enhver synlig rød søjle i patientvinduet skal
tolkes som positiv.

Kontrolsøjle
Patientsøjle

NEGATIV (en søjle)

Positiv

Der vises én rød søjle i kontrolvinduet på strimlen (mærket "Control"), og der
vises ingen rød søjle i patientvinduet på strimlen (mærket “Patient”).

Kontrolsøjle
Patientsøjle
UGYLDIG (ingen søjle)
Hvis der ikke er en rød søjle i kontrolvinduet på strimlen, også selvom der
vises en rød søjle i patientvinduet på strimlen, er resultatet ugyldigt og skal
gentages.

Negativ

Tabel VI
En sammenligning af Alere Determine™ HIV-1/2-følsomhed i
seropositive fuldblodsprøver og parrede serum- og plasmaprøver

Prøvetype

Antal
testede
prøver

Positiv med 		
Alere Determine™		
HIV-1/2

Serum
Plasma
Fuldblod (venepunktur)
Fuldblod (fingerprikker)

127*
127*
127*
32

127/127 (100,00 %)
127/127 (100,00 %)
127/127 (100,00 %)
32/32 (100,00 %)

* 25 prøver var fra Europa, 102 prøver var fra Thailand.
I alt 127 seropositive fuldblodsprøver fra Europa og Thailand blev testet med parret serum og plasma med Alere Determine™ HIV-1/2.
Toogtredive af fuldblodsprøverne fra Thailand var opsamlet med både venepunktur og fingerprikker (tabel VI).
Tabel VII
En sammenligning af Alere Determine™ HIV-1/2-følsomhed i serokonvertionspanel med en kommercielt tilgængelig test
				
				
Paneler
Blødningsdag
Panel A
A-4
A-5
A-6
A-7
Panel B
B-4
B-5
B-6
B-7
Panel C
C-3
C-4
C-5
C-6
Panel D
D-1
D-2
D-3
Panel E
E-1
E-2
E-3
E-4

Kommercielt
tilgængelig test*
(S/CO)

Alere Determine™
HIV-1/2

18
21
25
28

0,55
1,45
12,84
16,85

+
+

9
15
28
33

0,38
0,38
6,59
12,18

+
+

13
27
34
50

0,39
1,47
8,76
5,32

+
+

0
3
9

0,38
0,39
5,76

+

0
7
11
15

0,38
0,54
4,59
6,09

+
+

* Referencemetoden for en kommercielt tilgængelig test er MEIA.
5 serokonvertionspaneler blev testet med Alere Determine™ HIV-1/2 og en kommercielt tilgængelig test af MEIA-metoden (tabel VII).

Kontrolsøjle

Kontrolsøjle

LITTERATURLISTE (se bagside)

Patientsøjle

Patientsøjle

RÅDGIVNING (se bagside)
Fremstillingsprocessen producerer forskellige partinumre for kit- og testkortene. Disse partinumre kan spores.

BEMÆRKNINGER
•
•

Ugyldig
Ugyldig
Testresultatet er positivt, selvom patientsøjlen vises lysere eller mørkere
end kontrolsøjlen.
Kontakt din lokale distributør eller ring til teknisk support, hvis der fremkommer et ugyldigt testresultat gentagne gange, eller hvis du
har brug for teknisk hjælp.

