
AcroMetrix™ EV Controls
 Voor diagnostisch gebruik in vitro

 960499 AcroMetrix EV Negative Control (5 x 0,3 ml) 
 960501 AcroMetrix EV Low Control (5 x 0,3 ml)

Gebruiksdoel
De AcroMetrix EV (Enterovirus) Controls zijn bedoeld om de prestaties te beoordelen van 
nucleïnezuur-test-procedures waarmee de aanwezigheid van EV-RNA wordt bepaald. Het 
routinematige gebruik van externe runcontroles stelt laboratoria in staat om testvariaties 
van dag tot dag, testkitprestaties van batch tot batch, en variaties tussen verschillend 
bedienend personeel te bewaken. Bovendien kan het helpen bij het vaststellen van toenames 
in toevallige of systematische fouten. Deze producten zijn bestemd voor in-vitro diagnostiek.  

Samenvatting en toelichting
De AcroMetrix EV Low Positive Control bevat geïnactiveerde humaan coxsackievirus-
partikels van stam CVA9. De laag-positieve controle is geproduceerd door het verdunnen van 
een gekwantificeerde enterovirusoplossing in OptiMatrix Clear, een specifieke synthetische 
matrix die monsters van natuurlijk voorkomende humane cerebrospinale vloeistof (CSF) 
nabootst. De negatieve controle bevat uitsluitend OptiMatrix Clear.  

Humaan enterovirus is een RNA-virus dat behoort tot het genus Enterovirus van de familie 
Picornaviridae. Deze groep omvat de poliovirussen, coxsackievirussen, ECHO-virussen en 
andere enterovirussen. 

De AcroMetrix EV Controls zijn gemaakt voor gebruik in moleculaire testprocedures waarmee 
enterovirus-RNA wordt aangetoond. De AcroMetrix EV Controls helpen te zorgen voor 
consistente nucleïnezuur-testresultaten voor enterovirus-RNA, onafhankelijk van fabrikant, 
testlaboratorium, bedienend personeel, platform en proefopzet.

Principes van de procedure
De AcroMetrix EV Controls zijn zo geformuleerd dat ze de natuurlijk voorkomende humane 
monsters nabootsen die enterovirus bevatten. Doordat de AcroMetrix EV Low Positive Control 
gebruikmaakt van een intact virus is bovendien verificatie mogelijk van effectieve extractie en 
zuivering van viraal RNA. De controles zijn erop gemaakt om alle procedurestappen te kunnen 
bewaken in testprocedures voor het bepalen van de aanwezigheid van enterovirus-RNA in 
humane monsters. De laag-positieve controle bevat intacte viruspartikels met eiwitmantel. 
Derhalve moet de testmethode een extractiestap bevatten waarin het virale RNA wordt 
vrijgemaakt voor transcriptie, amplificatie en detectie, al naar gelang de test.

De AcroMetrix EV Controls zijn gemaakt om de kwaliteit van nucleïnezuur-testresultaten 
te helpen waarborgen en assayprestaties te bewaken. Het regelmatig testen van 
onafhankelijke kwaliteitscontrolemonsters biedt de analist een middel om de prestaties van 
laboratoriumbepalingen te bewaken. Het routinematige gebruik van deze controles stelt 
laboratoria in staat om testvariaties van dag tot dag, testkitprestaties van batch tot batch, en 
variaties tussen verschillend bedienend personeel te bewaken. Bovendien kan het helpen bij 
het vaststellen van toenames in toevallige of systematische fouten.

De eindgebruiker moet bepalen wat de verwachte resultaten zijn bij gebruik van de 
AcroMetrix EV Controls voor zijn specifieke enterovirus-RNA-bepaling. De controles zijn 
bestemd voor in-vitro diagnostiek.
 
Controlereagentia

Catalogus-
nummer

Naam enterovirus-controle Controle-
aanduiding

Hoeveelheid

960499 AcroMetrix EV Negative Control _ 5 x 0,3 ml 

960501 AcroMetrix EV Low Control + 5 x 0,3 ml

Deze producten bevatten 0,05% ProClin300 als conserveringsmiddel. 

 Waarschuwingen en voorzorgsmaatregelen
Alhoewel de AcroMetrix EV Low Positive Control geïnactiveerd enterovirus bevat, moeten 
alle AcroMetrix EV Controls als potentieel biologisch gevaarlijk worden beschouwd. Neem 
bij de hantering van deze materialen de algemeen geldende voorzorgsmaatregelen in acht ter 
voorkoming van de overdracht van besmettelijke stoffen.1, 2, 3

Niet met de mond pipetteren. Gebruik persoonlijke beschermingsmiddelen, waaronder 
een laboratoriumjas, handschoenen en veiligheidsbril. In ruimtes waar gewerkt wordt met 
controles en monsters mag niet gegeten, gedronken of gerookt worden.

D e s i n f e c t e e r  v l o e i s t o f f e n ,  m a t e r i a l e n  o f  g e m o r s t e  s t o f  m e t  e e n  0 , 5 % 
natriumhypochlorietoplossing. Verwijder alle materialen en vloeistoffen die bij de procedure 
zijn gebruikt alsof deze pathogene stoffen bevatten.

Bewaarinstructies
Het wordt aanbevolen om de AcroMetrix EV Controls op te slaan bij een temperatuur  
van -70 °C of lager om zeker te zijn van consistente resultaten tot aan de vervaldatum.  

De AcroMetrix EV Controls zijn bedoeld voor eenmalig gebruik en overtollig materiaal in de 
flesjes moet op een juiste wijze worden afgevoerd. De AcroMetrix EV Controls kunnen niet 
een tweede maal worden ingevroren. Gebruik deze producten niet na de vervaldatum die op 
het buisetiket staat vermeld.

Gebruiksinstructies
De AcroMetrix EV Controls bij kamertemperatuur ontdooien, kort vortexen, en onmiddellijk op 
ijs zetten.  

De AcroMetrix EV Controls moeten op dezelfde wijze gehanteerd en getest worden als is 
vereist voor monsters in de enterovirus-RNA-testprocedure die wordt geëvalueerd. Volg de 
instructies en aanbevelingen van de fabrikant op met betrekking tot het hanteren en testen 
van klinische monsters.

Verwachte resultaten
Een batch van elke AcroMetrix EV Positive Control en Negative Control is als onbekend 
monster getest in de Cepheid GeneXpert EV-assay. Het Ct-bereik en het bijbehorende 
resultaat staan vermeld in de onderstaande tabel. Deze gegevens zijn niet bedoeld om te 
dienen als prestatiespecificaties van de AcroMetrix EV Controls in de Cepheid GeneXpert  
EV-assay. Resultaten kunnen afwijken van deze typische resultaten. De weergegeven 
waarden zijn uitsluitend bedoeld ter informatie.  

Product Assay Ct-bereik Resultaat

AcroMetrix EV Positive Control Cepheid GeneXpert EV 32,0 tot 32,6 Reactief

AcroMetrix EV Negative Control Cepheid GeneXpert EV n.v.t. Niet 
gedetecteerd

Beperkingen
De AcroMetrix EV Controls zijn bedoeld voor in-vitrodiagnostiek. Het is niet de bedoeling ze te 
gebruiken voor assays waarmee de bloedvoorziening wordt getest. De AcroMetrix EV Controls 
zijn niet bedoeld ter vervanging van de interne controles die worden geleverd door fabrikanten 
van in-vitro diagnosekits.  
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Biologisch risico

 Voorzichtig

Catalogusnummer

In-vitro diagnostiek

Europees keurmerk

Geautoriseerde vertegenwoordiger

+ Positieve controle

 - Negatieve controle

Uitsluitend eenmalig gebruik
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