
 Although a positive result may indicate infection with HIV-1 or HIV-2 virus, a 
diagnosis of AIDS can only be made on clinical grounds, if an individual meets 

 A negative result does not eliminate the possibility of HIV-1 / HIV-2 infection. 

 For samples repeatedly tested as positive, more speci�c supplemental tests 

on the surface of the cassette. Both test lines and the control line are not visible 
in the result window before applying any samples. The control line is used for 
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LUB
10µl pipetą pobrać próbkę plazmy lub surowicy i zakroplić nią otwór testowy. 

•
•

• jeśli test zacznie pracować widoczny będzie pełzający purpurowy pasek 
w okienku wyników

• odczytać wyniki po 10-20 min. Negatywne wyniki powinny zostać odczytane 
dopiero po 20 minutach.

UWAGA

• wyniki odczytywać po 20 minutach. Zbyt późny odczyt może prowadzić do 
błędnych wyników.

INTERPRETACJA WYNIKÓW (patrz instrukcja obrazkowa)
• pokaże się w lewej części okienka wyników kolorowa linia, która oznacza 

prawidłowe działanie testu. Jest to linia kontrolna (C)
• może pokazać się w prawej części okienka wyników kolorowa linia testowa (T).

Wynik negatywny

Jeśli pokaże się tylko linia kontrolna w okienku testowym oznacza to wynik 
negatywny testu.

Wynik pozytywny

• pokazanie się dwóch linii - linii kontrolnej (C) oraz linii testowej (T) w okienku 
wyników oznacza wynik pozytywny dla HIV-1 lub 2.

UWAGA: Chociaż wystąpienie pozytywnego wyniku HIV-1 lub 2 u pacjenta, 
u którego jest to rzadkością, przyczyną może być homologia aminokwasów
HIV-1 i HIV-2. W tym przypadku należy przeprowadzić dodatkowe badanie (np. ELISA), 
aby dokładnie określić typ wirusa.

Wynik nieważny

Brak linii kontrolnej (C) w okienku wyników oznacza wynik nieważny. Albo nie zostały 
przestrzegane procedury testowe lub test został uszkodzony. Należy również ponownie  
zbadać jakość próbki.

OGRANICZENIA
• Chociaż wystąpienie pozytywnego wyniku HIV-1lub HIV-2 może świadczyć 

o zakażeniu wirusem, diagnoza o AIDS może być tylko i wyłącznie postawiona 
na podstawie badań klinicznych jeśli dany pacjent podda się badaniom na AIDS 
przez Centrum d/s AIDS.

• Negatywny wynik nie eliminuje możliwości zakażenia wirusem HIV-1/2. Próbka 
może zawierać niski poziom przeciwciał HIV-1/2.

• Dla próbek, które  ciągle pokazują wynik pozytywny należy przeprowadzić do -
datkowe specjalne badania.

• Same immunochronomatograiczne badania nie mogą być podstawą do diagno -
zy o AIDS nawet jeśli przeciwciała HIV-1/2 są obecne w organiźmie pacjenta.

• Jak przy wszystkich testach diagnostycznych kliniczna diagnoza nie może być 
oparta na jednostkowym badaniu ale wydana przez lekarza posiadającego 
wszystkie wyniki badań klinicznych i laboratoryjnych.

KONTROLA JAKOŚCI

BIOLINE HIV 1&2 Ab kaseta posiada test linię (T) oraz linię kontrolną (C). 
Żadna z tych linii nie jest widoczna tak długo jak nie zostanie naniesiona na kasetę 
próbka badawcza. Linia kontrolna służy jako potwierdzenie prawidłowej procedury 
testowej. Linia kontrolna musi pojawić się zawsze jeśli test został przeprowadzony 
prawidłowo i aktywne reagenty samej linii funkcjonują. 

CECHY GŁÓWNE

Możliwe interferencje

Poniższa tabela pokazuje wyniki BIOLINE HIV 1&2 Ab testów przeprowadzonych na różnych 
próbkach, które zawierały substancje mogące wpływać na wynik.

Wyniki były negatywne dla próbek zawierających Anti-HBV(50), Anti-HCV(5) Anti-
-CMV(20), Anti-EBV(20), Reumatoid factor(2), Anti-HTLV-I/HTLV-II (3)

Serokonwersyjne panele
Czułość testu została oceniona również z 33 handlowo dostępnymi. Wyniki pokazały, 
że BIOLINE HIV 1&2 Ab Kaseta w obszarze wykrycia przeciwciał anty-HIV jest tak samo
czuły, jak inne dostępne testy na HIV.

Czułość diagnostyczna przy próbkach z krwi pełnej nie została badana przez badania 
porównawcze, a tylko przez równoważność. 

Dokładność
• INTRA RUN: Powtarzalność produkcji BIOLINE HIV 1&2 Ab Kasety została sprawdzona  

w wyniku badań 5 replik z 9 różnymi próbkami, które zawierały różne koncentracje  
przeciwciał. 

• INTRA RUN: Powtarzalność produkcji BIOLINE HIV 1&2 Ab Kasety została sprawdzona 
w 3 różnych laboratoriach z 9 różnymi próbkami, które zawierały różne koncentracje 
przeciwciał.
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OZNACZENIA I SYMBOLE

 Typ próbki  Ilość próbek Negatywne  Pozytywne

 Pacjenci szpitalni  200 198  2

 Kobiety w ciąży  200 200  0

 Substancje reakcji  100 100  0
 krzyżowej   

Kategoria Przetestowane Negatywne Pozytywne
próbki

  500  500  0

 Zdrowi pacjenci  250 250  0

  250 250  0

 Możliwe  500 498  2
 zakażenia     

 Razem  1500 1498 ( 99,87% ) 2
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