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PRINCÍPIO
USO PREVISTO

O ensaio Access HBc Ab é um imunoensaio qualitativo integrado nos Sistemas de imunoensaio Access, para a detecção
dos anticorpos dirigidos contra o antígeno nuclear da hepatite B no soro ou no plasma humanos.

SUMÁRIO E EXPLICAÇÃO

No decorrer de uma infecção primária pelo vírus da hepatite B, os anticorpos anti-HBc são os primeiros a serem
detectados após os antígenos HBs e Hbe. Os anticorpos IgM são sintetizados primeiro, persistindo por um período
de algumas semanas a alguns meses e desaparecendo, depois, durante a convalescença, enquanto que as
IgG permanecem por vários anos após a recuperação e nos portadores crônicos (títulos elevados de anticorpo
anti-HBc).1,2,3,4

Portanto, a presença do anticorpo anti-HBc pode significar uma infecção por HBV pregressa ou recente. Os anticorpos
podem ser encontrados em associação com o HBs Ag ou o anti-HBs Ab, ou, algumas vezes, sozinho, podendo, então,
neste caso, ser considerado como o único marcador serológico de uma hepatite B recente e de sangue potencialmente
infeccioso.5,6,7,8,9

Assim, a detecção dos anticorpos anti-HBc permite estabelecer o diagnóstico de uma infecção de hepatite B recente
ou pregressa e acompanhar a evolução da infecção em associação com a determinação de outros marcadores B.

METODOLOGIA

O ensaio de anticorpos anti-HBc Access é um imunoensaio qualitativo baseado na imunocaptura das imunoglobulinas
séricas na fase sólida. Durante a reação, partículas paramagnéticas revestidas com proteína A são adicionadas a um
recipiente de reação. Em uma segunda sequência de pipetagem, a amostra (soro, plasma ou controle) é adicionada
ao recipiente de reação contendo a solução de pré-tratamento e o conjugado. As imunoglobulinas específicas e não
específicas contidas na amostra são capturadas pela fase sólida. Apenas os anticorpos específicos anti-núcleo do vírus
da hepatite B são identificados pelo antígeno HBc do conjugado de fosfatase alcalina. A solução de pré-tratamento das
amostras assegura a eliminação de todas as reações não específicas.
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Em seguida, o substrato quimioluminescente é adicionado ao recipiente, e a luz gerada pela reação é medida com um
luminômetro. A produção de luz é proporcional à quantidade de conjugado enzimático presente no final da reação, e,
portanto, aos anticorpos anti-HBc presentes na amostra testada. Comparando-se a intensidade desse sinal com o valor
de corte determinado durante a calibração do ensaio no instrumento, é possível determinar a presença ou a ausência
de anticorpos anti-HBc na amostra.

AMOSTRA
COLETA E PREPARAÇÃO DA AMOSTRA

1. Soro ou plasma (heparina, EDTA ou citrato) são as amostras recomendadas. Os conservantes de sangue ACD,
CPD e CPDA são compatíveis com o ensaio.

2. Siga as recomendações abaixo para manusear, processar e armazenar amostras de sangue:10

• Efetue a coleta de todas as amostras de sangue tomando as precauções habituais para a punção venosa.

• Deixe que as amostras de soro coagulem completamente antes da centrifugação.

• Mantenha os tubos sempre fechados com rolha.

• Separe fisicamente, o mais rapidamente possível, o soro ou o plasma do contato com as células.

• Armazene as amostras hermeticamente fechadas a temperatura ambiente (15–30°C) durante um máximo de
oito horas.

• Caso se preveja que o ensaio não seja concluído em um prazo de oito horas, refrigerar as amostras a 2–8°C.

• Caso se preveja que o ensaio não seja concluído em um prazo de 48 horas, ou no caso de amostras a serem
expedidas, congelar a uma temperatura igual ou inferior a –20°C.

• Descongele as amostras somente uma vez.

3. Siga as diretrizes abaixo para preparar as amostras:

• Certifique-se de que a matéria celular e a fibrina residual tenham sido removidas antes da análise.

• Siga as recomendações do fabricante dos tubos de coleta de sangue para a centrifugação.

4. Cada laboratório deve determinar a aceitabilidade dos seus próprios tubos de coleta de sangue e produtos de
separação de soro. Podem existir variações nesses produtos dependendo do fabricante e do lote.

5. Amostras contendo até 80 mg/L de bilirrubina ou até 200 g/L de albumina, amostras lipêmicas contendo o
equivalente a 36 g/L de trioleína e amostras hemolisadas contendo até 10 g/L de hemoglobina não afetam o
resultado. Contudo, é recomendado o uso de amostras transparentes e não hemolisadas.

6. Não utilize amostras inativadas termicamente.

REAGENTES
INFORMAÇÕES SOBRE O PRODUTO

Kits de reagentes para o ensaio de anticorpos anti-HBc Access

Nº de cat. 34240: 100 determinações, 2 kits, 50 testes/kit

• Fornecido pronto para uso.

• Armazenar em posição vertical e refrigerar entre 2–10°C.

• Manter refrigerado entre 2°C e 10°C por, no mínimo, duas horas antes de usar no instrumento.

• Estáveis até a data de validade indicada no rótulo quando armazenados entre 2°C e 10°C.
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• Após o uso inicial, mantenha o kit no instrumento ou armazene-o na vertical a 2–10°C e utilize-o dentro de um período
de um mês.

• Uma possível degradação pode ser indicada pela ruptura da camada elastomérica do kit ou por valores de controle
da qualidade fora do intervalo de variação.

• Se o kit de reagentes estiver danificado (por exemplo, ruptura da camada elastomérica), descarte-o.

R1a: Partículas paramagnéticas revestidas com proteína A, suspensas em solução salina TRIS com
surfactante, < 0,1% de azida sódica e 0,1% de ProClin* 300.

R1b: Tampão de lavagem especial contendo surfactante, tiocianato de potássio, < 0,1% de azida
sódica e 0,1% de ProClin 300.

R1c: Solução de tratamento de espécimes contendo surfactante, tiocianato de potássio, < 0,1% de
azida sódica e 0,1% de ProClin 300.

R1d: Conjugado antígeno recombinante HBc (E. coli)/fosfatase alcalina em PBS com surfactante,
< 0,1% de azida sódica e 0,1% de ProClin 300.

*ProClin™ é uma marca comercial da The Dow Chemical Company (“Dow”) ou de uma empresa afiliada da Dow.

AVISOS E PRECAUÇÕES

• Para uso em diagnóstico in vitro.

• As amostras de pacientes e os produtos hemoderivados podem ser regularmente processados com o
mínimo de risco seguindo-se o procedimento descrito. Contudo, deve manusear esses produtos como sendo
potencialmente infecciosos e de acordo com as precauções universais e as boas práticas dos laboratórios clínicos,
independentemente da sua origem, tratamento ou certificação anterior. Utilizar um desinfetante apropriado
para descontaminação. Armazenar e descartar esses materiais e os respectivos recipientes de acordo com os
regulamentos e as diretrizes locais.11

• Um resultado negativo não exclui a possibilidade de uma exposição à infecção do vírus da hepatite B.

• Para obter informações sobre os riscos apresentados pelo produto, consulte as seguintes seções: COMPONENTES
REATIVOS e CLASSIFICAÇÃO DE PERIGO DO GHS.

COMPONENTES REATIVOS

ATENÇÃO

A azida sódica utilizada como conservante pode formar compostos explosivos
nos canos de escoamento metálicos. Consulte o NIOSH Bulletin: Explosive
Azide Hazard (Boletim do NIOSH [Instituto Nacional de Segurança e Saúde
Ocupacional]: perigos de explosão de azida) (16/08/1976).
Para evitar a possível acumulação de compostos de azida, enxágue os canos de
escoamento com água após o descarte do reagente não diluído. O descarte da
azida sódica deve ser efetuado de acordo com as normas locais apropriadas.

CLASSIFICAÇÃO DE PERIGO DO GHS

Partículas (Compartimento R1a) AVISO

H317 Pode provocar reações alérgicas na pele.
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P280 Use luvas de proteção, roupa de proteção e proteção
ocular/facial.

P333+P313 Em caso de irritação ou erupção cutânea: consulte um
médico.

P362+P364 Retire toda a roupa contaminada e lave-a antes de usá-la
novamente.

massa reacional de: 5-cloro-2-metil-4-isotiazolina-3-ona
[CE nº 247-500-7] e 2-metil-4-isotiazolina-3-ona [CE nº
220-239-6] (3:1) <0,05%

Tampão de lavagem especial
(Compartimento R1b)

AVISO

H303 Pode ser nocivo se ingerido.

H317 Pode provocar reações alérgicas na pele.

P280 Use luvas de proteção, roupa de proteção e proteção
ocular/facial.

P312 Caso sinta indisposição, contate um CENTRO DE
CONTROLE DE INTOXICAÇÕES ou seu doutor/médico.

P333+P313 Em caso de irritação ou erupção cutânea: consulte um
médico.

P362+P364 Retire toda a roupa contaminada e lave-a antes de usá-la
novamente.

Tiocianato de potássio <20%

massa reacional de: 5-cloro-2-metil-4-isotiazolina-3-ona
[CE nº 247-500-7] e 2-metil-4-isotiazolina-3-ona [CE nº
220-239-6] (3:1) <0,05%

Solução de tratamento de
amostras (Compartimento R1c)

AVISO

H303 Pode ser nocivo se ingerido.

H317 Pode provocar reações alérgicas na pele.

P280 Use luvas de proteção, roupa de proteção e proteção
ocular/facial.

P312 Caso sinta indisposição, contate um CENTRO DE
CONTROLE DE INTOXICAÇÕES ou seu doutor/médico.

P333+P313 Em caso de irritação ou erupção cutânea: consulte um
médico.

P362+P364 Retire toda a roupa contaminada e lave-a antes de usá-la
novamente.

Tiocianato de potássio < 20%
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massa reacional de: 5-cloro-2-metil-4-isotiazolina-3-ona
[CE nº 247-500-7] e 2-metil-4-isotiazolina-3-ona [CE nº
220-239-6] (3:1) <0,05%

Conjugado (Compartimento R1d) AVISO

H317 Pode provocar reações alérgicas na pele.

P280 Use luvas de proteção, roupa de proteção e proteção
ocular/facial.

P333+P313 Em caso de irritação ou erupção cutânea: consulte um
médico.

P362+P364 Retire toda a roupa contaminada e lave-a antes de usá-la
novamente.

massa reacional de: 5-cloro-2-metil-4-isotiazolina-3-ona
[CE nº 247-500-7] e 2-metil-4-isotiazolina-3-ona [CE nº
220-239-6] (3:1) <0,05%

A Folha de dados de segurança está disponível em techdocs.beckmancoulter.com

MATERIAIS NECESSÁRIOS, MAS NÃO FORNECIDOS COM O KIT DE REAGENTES

1. Calibradores de anticorpo anti-HBc Access
Negativos e positivos para o anticorpo anti-HBc.
Nº de cat. 34245

2. Materiais do controle de qualidade: CQ Access HBc Ab ou outros soros de controle de qualidade disponíveis no
mercado.
Nº de cat. 34249

3. Substrato Access
Nº de cat. 81906

4. Tampão de lavagem Access II, nº de cat. A16792
Tampão de lavagem II do UniCel DxI, nº de cat. A16793

EQUIPAMENTOS E MATERIAIS

R1 Kits de reagentes Access HBc Ab

CALIBRAÇÃO
INFORMAÇÕES DE CALIBRAÇÃO

Os dados de calibração que determinam o valor de corte do ensaio são válidos por 28 dias. Consulte os respectivos
manuais de sistema e/ou o Sistema de Ajuda para obter informações completas sobre os métodos de calibração.
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CONTROLE DE QUALIDADE
Os controles da qualidade são recomendados pelo menos a cada 24 horas e na inicialização do sistema antes do
processamento de amostras de pacientes.12 Uma utilização mais frequente dos controles ou a utilização de controles
adicionais fica a critério do usuário, com base nas boas práticas de laboratório ou requisitos de credenciamento
laboratoriais e nas leis aplicáveis. Utilize o produto sugerido, CQ Access HBc Ab, ou inclua soros de controle da
qualidade de outras fontes. Siga as instruções do fabricante relativamente à reconstituição e ao armazenamento. Cada
laboratório deve estabelecer os seus próprios valores médios e intervalos aceitáveis para garantir um desempenho
adequado. Os resultados de controle da qualidade que não estiverem dentro dos intervalos aceitáveis podem indicar
resultados de testes inválidos. Examine todos os resultados de testes gerados desde a obtenção do último ponto de
teste de controle da qualidade aceitável para este analito. Consulte os manuais do sistema adequados e/ou o sistema
de Ajuda para obter informações relativas à revisão dos resultados do controle da qualidade.

PROCEDIMENTO(S) DE TESTE
COMENTÁRIOS SOBRE O PROCEDIMENTO

1. Consulte os manuais do sistema adequados e/ou o sistema de Ajuda para uma descrição específica da
instalação, inicialização, princípios de operação, características de desempenho do sistema, instruções de
operação, procedimentos de calibração, limitações e precauções operacionais, perigos, manutenção e resolução
de problemas.

2. Misture o conteúdo dos kits de reagentes novos (não perfurados) invertendo delicadamente o kit várias vezes
antes de carregá-lo no instrumento. Não inverta kits abertos (perfurados).

3. Além dos volumes mortos no recipiente da amostra e no sistema, deve utilizar cinco (5) µL de amostra para
cada determinação. Consulte os manuais do sistema adequados e/ou o sistema de Ajuda para obter informações
relativas ao volume de amostra mínimo necessário.

4. O primeiro resultado é obtido em até 36 minutos.

PROCEDIMENTO

Consulte os manuais do sistema adequados e/ou o sistema de Ajuda para obter informações sobre o manuseio das
amostras, a configuração dos testes, a solicitação de testes e a visualização dos resultados dos testes.

INTERPRETAÇÃO DOS RESULTADOS
Os resultados do ensaio de anticorpos anti-HBc Access realizado com as amostras dos pacientes são calculados
automaticamente pelo software do sistema utilizando o valor de corte determinado pela calibração ativa. Os resultados
são registrados como reativos ou não reativos em função da sua proporção com o valor de corte (sinal superior e igual
ou menor que o valor de corte). Contudo, os resultados situados 10% abaixo do valor de corte devem ser interpretados
com cuidado e testados novamente em duplicata. O usuário deve salvar essa zona cinzenta (0,9–1,0) na memória do
sistema (consulte os manuais de sistema adequados e/ou o sistema de Ajuda para obter instruções completas sobre a
zona cinzenta de um ensaio qualitativo). Um alarme que aparece automaticamente permite localizar rapidamente um
resultado situado dentro da zona cinzenta. Os resultados dos testes dos pacientes podem ser revisados por meio da
tela apropriada. Consulte os manuais de sistema adequados e/ou o sistema de Ajuda para obter instruções completas
sobre a revisão de resultados.

Todas as eventuais amostras que tenham resultado reativas no primeiro teste devem ser testadas novamente em
duplicata. Se o resultado inicial se repetir, a amostra é considerada positiva para o ensaio de anticorpos anti-HBc
Access.

Se o resultado de uma amostra se encontrar dentro da zona cinzenta, recomenda-se controlar o título dos anticorpos
anti-HBc do paciente coletando amostras regularmente (cerca de uma vez por semana). Um aumento do título dos
anticorpos pode indicar diretamente uma infecção recente por HBV, enquanto um título estável tende a indicar uma
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infecção pregressa ou a condição de portador crônico. Em todo caso, a interpretação será definitiva somente se
associada à determinação dos outros marcadores B.

NOTAS SOBRE PROCEDIMENTOS
LIMITAÇÕES

1. O teste Access HBc Ab é estritamente limitado à detecção do anticorpo anti-HBc no soro ou no plasma humanos.

2. Um resultado positivo obtido com o ensaio Access HBc Ab deve ser comparado com os dados clínicos e confirmado
por outros testes de diagnóstico para a presença de outros marcadores B associados para que se possa confirmar
a infecção.

3. A diferenciação entre hepatite B crônica e aguda pode ser feita somente através da detecção da IgM anti-HBc.

4. Nos ensaios que utilizam anticorpos, existe a possibilidade de interferência dos anticorpos heterófilos contidos
na amostra do paciente. Os pacientes que estão regularmente em contato com animais ou que tenham
sido submetidos a imunoterapia ou a técnicas de diagnóstico que utilizam imunoglobulinas ou fragmentos de
imunoglobulinas podem produzir anticorpos, por exemplo HAMA, que interferem com os imunoensaios. Além
disso, outros anticorpos heterófilos, tais como os anticorpos humanos anticabra, podem estar presentes nas
amostras dos pacientes.13,14

Tais anticorpos interferentes podem produzir resultados errôneos. Os resultados de pacientes suspeitos de terem
esses anticorpos devem ser avaliados com cuidado.

5. Os resultados do Access HBc Ab devem ser interpretados baseando-se no quadro clínico geral do paciente,
incluindo: os sintomas, o histórico clínico, os dados de outros testes e outras informações apropriadas.

CARACTERÍSTICAS DE DESEMPENHO
CARACTERÍSTICAS DE DESEMPENHO

PRECISÃO INTRAENSAIO

A precisão intraensaio foi determinada internamente com um painel de 4 soros definidos a seguir:

S1 proporção de 0,18 ± 20%

S2 razão de 1,83 ± 20%

S3 razão de 4,17 ± 20%

S4 razão de 27 ± 20%
Cada amostra foi testada 30 vezes no mesmo processamento. Em média, os coeficientes de variação intraensaio são
inferiores a 7% (Tabela 1.0).

Tabela 1.0 Precisão intraensaio do ensaio de anticorpos anti-HBc Access

Painel
Média (n=30)
razão S/CO %CV

Soro 1 0,18 2,29

Soro 2 1,87 4,19

Soro 3 4,02 6,93

Soro 4 26,65 4,62
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PRECISÃO INTERENSAIOS

A precisão intraensaio (amostras testadas em triplicado, duas vezes por dia, 5 dias diferentes) obtida com as mesmas
amostras forneceu coeficientes de variação no intervalo de 4,7% a 8,5% (sendo que a variação maior foi observada
para o soro negativo) ou, em média, abaixo de 7% (Tabela 2.0).

Tabela 2.0 Precisão interensaios do ensaio de anticorpos anti-HBc Access

Painel
Média (n=30)
razão S/CO %CV

Soro 1 0,19 8,50

Soro 2 1,80 4,79

Soro 3 3,95 5,76

Soro 4 26,25 7,06

SENSIBILIDADE

A sensibilidade do ensaio de anticorpos anti-HBc Access foi avaliada em um centro interno e em dois centros externos.

Dois painéis oficiais da SFTS (Société Française de Transfusion Sanguine), contendo 40 e 17 amostras,
respectivamente, foram estudados em dois centros externos, assim como um painel adicional de 52 amostras testadas
num dos dois centros (coleta do soro no centro de avaliação). Outros três painéis, clinicamente bem documentados,
contendo um total de 323 amostras, foram estudados num estudo interno.

Em um total de 432 amostras, foram observadas 3 discrepâncias:

• uma amostra do painel adicional de SFTS (17 amostras), classificada como reativa baixa, não foi detectada pelo
ensaio de anticorpos anti-HBc Access.

• uma amostra, considerada como não reativa na ficha clínica, resultou reativa.

• uma amostra situada dentro da zona cinzenta pelo ensaio Access resultou discrepante pela técnica utilizada para a
comparação (quadro clínico: estágio resolutivo de uma infecção viral).

Foi observada uma boa concordância entre o ensaio Access HBc Ab e os diferentes kits utilizados para as amostras
clinicamente bem documentadas e testadas (hepatite aguda, hepatite crônica e indivíduos imunizados). Esta
concordância equivale a 99,3% (429/432).

ESPECIFICIDADE — POPULAÇÃO NORMAL DOADORA DE SANGUE

Foi analisada uma população de 5.000 doadores de sangue em um centro interno. Entre todas as amostras, 4.969
resultaram não reativas e 31 repetidamente reativas através do ensaio de anticorpos anti-HBc Access. Destas 31
amostras, 6 foram confirmadas como reativas por, no mínimo, dois outros imunoensaios comercializados, e 25
resultaram em falsamente reativas com o kit Access.

A especificidade do ensaio de anticorpos anti-HBc Access para essa população não reativa é equivalente a 99,50%
(4.969/4.994).

Realizou-se também um estudo sobre a influência dos anticoagulantes. Foram estudadas 19 séries de amostras,
incluindo os respectivos soros ou plasmas colhidos em heparina, citrato, ACD, CPDA e CPD e 106 soros/plasmas
coletados em EDTA, por um total de 213 amostras. Não foi demonstrada nenhuma diferença significativa entre os
sinais brutos obtidos das amostras de plasma e os sinais brutos obtidos das correspondentes amostras de soro.

ESPECIFICIDADE — REATIVIDADE CRUZADA / GRUPOS DE RISCO

No nosso centro de investigações, foi estudada uma população de 270 amostras provenientes de pacientes com
diferentes doenças autoimunes infecciosas com probabilidade de provocar uma reação cruzada com o vírus da
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hepatite B (Tabela 3.0). Também se incluiu neste estudo soros provenientes de grupos de risco. As amostras que
resultaram positivas foram confirmadas por um segundo imunoensaio comercializado.

Tabela 3.0 Especificidade do ensaio de anticorpos anti-HBc Access

Patologia
Número de

amostras testadas†
Número de

amostras positivas

Número de
amostras

confirmadas Especificidade %
Doenças
autoimunes

20 2 2 100% (18/18)

Fatores
antinucleares

10 0

Fator reumatoide 10 2 2

Infecções virais
e parasíticas tais
como:

197 9+1ZG 9 99,5% (187/188)

HAV (IgM, IgG) 20 0

HCV 10 2 2

CMV (IgM, IgG) 20 0

EBV (IgM, IgG) 20 0

HSV (IgM, IgG)) 20 0

VZV (IgM, IgG) 20 0

Febre amarela 12 4 4

Parotidite (IgM,IgG) 20 1 1

Sarampo (IgM, IgG) 20 1+1ZG 1

Poliomielite 35 1 1

Grupos de risco 43 11 11 100% (32/32)
Hemodialisados 33 7 7

Soropositivos HIV 10 4 4

Outras origens 10 1 1 100% (9/9)
Mieloma 10 1 1

TOTAL 270 23+1ZG 23 99,6% (246††/247)
†
Amostras retrospectivas congeladas e descongeladas várias vezes.

††
Uma amostra positiva para a IgG antissarampo fornece um resultado dentro da zona cinzenta com o ensaio de anticorpo anti-HBc Access

(r = 0,94) não confirmado por outra técnica.

INFORMAÇÕES ADICIONAIS
Beckman Coulter, o logotipo estilizado e as marcas dos produtos e serviços da Beckman Coulter contidos neste
documento são marcas comerciais ou marcas comerciais registradas da Beckman Coulter, Inc. nos Estados Unidos e
em outros países.

Pode estar abrangido por um ou mais direitos de patente. — consulte www.beckmancoulter.com/patents.

Instruções de uso A33512 R Portuguese (Brazil) Access HBc Ab
ABRIL 2020 Página 9 de 11



HISTÓRICO DE REVISÃO

Revisão R

Instruções de uso atualizadas para adicionar holandês, finlandês, macedônio, chinês tradicional e estoniano

LEGENDA DOS SÍMBOLOS

O Glossário de símbolos está disponível em techdocs.beckmancoulter.com (número do documento C02724)

Access HBc Ab Portuguese (Brazil) Instruções de uso A33512 R
Página 10 de 11 ABRIL 2020



REFERÊNCIAS
1. Hoffnagle JH, Gerety RJ, Barjer LF. Antibodies to hepatitis B-virus core. En Lancet 1973; 2: 869-873.

2. Szmuness W, Hoffnagle JH, Stevens CE, Strick N, Harley EJ. Antibodies against the hepatitis type B core antigen.
Am J of Epidemiology 1976; 104(3): 256-262.

3. Neurath AR, Szmuness W, Stevens CE, Strick N, Harley EJ. Radioimmunoassay and some properties of human
antibodies to hepatitis B core antigen. J Gen Virology 1978; 38: 549-559.

4. Trollais P, Pourcel C, Dejean A. The hepatitis B virus. Nature 1985; 31: 489-495.

5. Hoffnagle JH, Seef BL, Buskel Bales Z, Zimmermann HJ, y cols. Type B hepatitis after transfusion with blood
containing antibody to hepatitis core antigen. N Engl J Med 1978; 298: 1379-1383.

6. Mushalwar IK, Dienstag JL, Polesky HF, McGrath LC, Decker RH, Overby LR. Interpretation of various serological
profiles of hepatitis B virus infection. Am J Clin Pathol 1981; 7: 773-777.

7. Slade BA, Vroon DH. Anti-HBc to screen susceptibility to hepatitis B. Lancet 1984; I: 1246-1247.

8. Koziol DE, Holland PV, Alling DW, Melpoder JC, Solomon RE, Purcell RH, Hudson LM, Shoup FJ, Krakauer H,
Alter RHJ. Antibody to hepatitis B core antigen as a paradoxal marker for non-A, non-B hepatitis agents in donated
blood. Ann Int Med 1986; 104: 488-495.

9. Jullien AM, Courcouce AM, Massari V, Manniez M, Finetti P, Breviere D, Girard M, Andreani T, Habibi B. Impact of
screening donor blood for alanine aminotransferase and antibody to hepatitis B core antigen on the risk of hepatitis
virus C transmission. Eur J Clin Micriobiol Inf Dis 1993; 12(9): 668-672.

10. Approved Guideline - Procedures for the Handling and Processing of Blood Specimens for Common Laboratory
Tests, GP44-A4. 2010. Clinical and Laboratory Standards Institute.

11. HHS Publication, 5th ed., December 2009. Biosafety in Microbiological and Biomedical Laboratories.

12. Cembrowski GS, Carey RN. Laboratory quality management: QC ⇌ QA. ASCP Press, Chicago, IL, 1989.

13. Kricka L. Interferences in immunoassays - still a threat. Clin Chem 2000; 46: 1037-1038.

14. Bjerner J, et al. Immunometric assay interference: incidence and prevention. Clin Chem 2002; 48: 613-621.

Beckman Coulter Eurocenter S.A., 22, rue Juste-Olivier. Case Postale 1044, CH - 1260 Nyon 1, Switzerland
Tel: +41 (0)22 365 36 11

Manufactured for: Beckman Coulter, Inc. 250 S. Kraemer Blvd. Brea, CA 92821 U.S.A
Beckman Coulter do Brasil Com. e Imp. de Prod. de Lab. Ltda,
Alameda Rio Negro, 500, 15 andar, Torre B Alphaville Industrial,

CEP 06.454-00, Barueri, São Paulo, Brasil
CNPJ: 42.160.812/0001-44 Telefone: 0800-771-8818

Instruções de uso A33512 R Portuguese (Brazil) Access HBc Ab
ABRIL 2020 Página 11 de 11


	toc
	EXCLUSIVAMENTE PARA FINS PROFISSIONAIS
	PRINCÍPIO
	USO PREVISTO
	SUMÁRIO E EXPLICAÇÃO
	METODOLOGIA

	AMOSTRA
	Coleta e preparação da amostra

	REAGENTES
	Informações sobre o produto
	AVISOS E PRECAUÇÕES
	COMPONENTES REATIVOS
	CLASSIFICAÇÃO DE PERIGO DO GHS
	MATERIAIS NECESSÁRIOS, MAS NÃO FORNECIDOS COM O KIT DE REAGENTES
	Equipamentos e materiais

	CALIBRAÇÃO
	INFORMAÇÕES DE CALIBRAÇÃO

	CONTROLE DE QUALIDADE
	PROCEDIMENTO(S) DE TESTE
	PROCEDIMENTO
	INTERPRETAÇÃO DOS RESULTADOS
	NOTAS SOBRE PROCEDIMENTOS
	LIMITAÇÕES

	CARACTERÍSTICAS DE DESEMPENHO
	CARACTERÍSTICAS DE DESEMPENHO
	PRECISÃO INTRAENSAIO
	PRECISÃO INTERENSAIOS
	SENSIBILIDADE
	ESPECIFICIDADE — POPULAÇÃO NORMAL DOADORA DE SANGUE
	ESPECIFICIDADE — REATIVIDADE CRUZADA / GRUPOS DE RISCO

	INFORMAÇÕES ADICIONAIS
	Histórico de revisão
	Revisão R
	Legenda dos símbolos


	REFERÊNCIAS

	tables
	REVISÃO ANUAL
	Tabela 1.0 Precisão intraensaio do ensaio de anticorpos anti-HBc Access
	Tabela 2.0 Precisão interensaios do ensaio de anticorpos anti-HBc Access
	Tabela 3.0 Especificidade do ensaio de anticorpos anti-HBc Access


