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Türkçe  
KULLANIM AMACI 
HIV 1/2 Tek Aşamalı Hızlı Test serum ve plazamada kromatografik immun ölçüm yöntemi 
ile kaltitatif olarak HIV virüsüne karşı tip1 ve tip2 antikor tespiti için kullanılır. 
TANITIM 
HIV AIDS etkenidir. HIV tiplerinden seropozitif belirtisiz tip1 virüsü AIDS hastalarından veya 
yüksek AIDS şüpheli olan vakalardan, tip 2 ise baytı Afrika’da yaşayan AIDS hastalarından 
izole edilmiştir.   Her iki virüs tipi hastalarda savunma mekanizmasını zayıflatır. Bu test ile 
serum veya plazmada HIV antikorlarının varlığı veya kan bankası ürünlerinin muhtemel HIV 
kontaminasyon riski tespit edilir.  
PRENSİP 
HIV Hızlı Testi çift antijen sandviç kromatografik yöntemle yüksek hassasiyetle özgü bir 
şekilde numunedeki HIV antikorlarını tespit etmektedir. Kasette test bölgesi rekombinnat 
HIV antijenleri ile kaplanmıştır. Numune strip üzerinde ilerlerken HIV antijen kaplanmış altın 
konjugatla kompleksi oluşturur. Bu kompleks test bölgesinde önceden kaplanmış HIV 
antijenleri ile reaksiyona girer ve renkli bir çizgi oluşturur. Numune HIV-1 ve / veya HIV-2 
antikoru yoksa bu çizgi oluşmaz. 
Test uygulamasının doğru olup olmadığını ve yeterli numune uygulamasının gerçekleşip 
gerçekleşmediğini tespit edebilmek için her zaman “C” kontrol bölgesinde renkli bir çizgi 
oluşmaktadır. 
REAKT İFLER 
HIV 1/2 hızlı testi HIV antijen kaplı partiküller ve membran içermektedir. 
 
İÇİNDEKİLER 
Her test: 1. Bir adet kaset test 
2. Bir adet damlalık 
3. Bir adet nem alıcı 
Her kit: 1. 20 adet test kaseti 
2. bir adet kullanım kılavuzu 
GEREKL İ EKİPMANLAR 
1. Saat veya kronometre 
2. Numune taşıyıcı 
SAKALAMA VE STAB İLİTE 
Tüm reaktifler kullanıma hazırdır. Kasetler 2-30℃ saklanmalıdır. Buzdolabında saklanıyorsa 
test uygulamasından önce kasetler oda sıcaklığına getirilmelidir. Kasetler son kullanım 
tarihine kadar stabildir. Kasetleri dondurmayınız veya 30°C üzerinde saklamayın. 
DİKKAT VE UYARILAR 
1. Sadece profesyonel vücut dışı kullanım için üretilmiştir. 
2. Uyarı: reaktifler sodiyum azid içermekte, bu madde kurşun ve bakırla reaksiyona girip 
zehirli metal azid oluşturabilir. Bu nedenle temastan sonra ellerinizi bol su ile yıkayın. 
3. Ambalajı bozulmuş ve yırtılmış ürünleri kullanmayın. 
4. Test sadece tek kullanım içindir. Hiçbir zaman tekrar kullanmayın. 
NUMUNE TOPLAMA 
1.HIV hızlı test için serum veya plazma kullanılmalıdır.  
2.Muhtemel hemolizi önlemek için serum ve / veya plazma derhal numuneden 
ayrıştırılmalıdır. Sadece temiz ve hemoliz olmayan numune kullanılmalıdır.  
3.Numune ayrıştırılması yapıldıktan hemen sonra test uygulanmalıdır. Ayrıştırılmış 
numuneyi oda sıcaklığında çok bekletmeyin.  

4.Numuneler (ayrıştırılmış serum veya plazma 2-8°C’de 3 güne kadar saklanabil ir.  
5.Daha uzun saklama için -20°C tercih edilmelidir.  
6.Numuneler test uygulamasından önce oda sıcaklığına getirilmelidir.  
7.Dondurulmuş numuneler oda sıcaklığına getirildikten sonra iyice karıştırılıp homojen hale 
getirildikten sonra test uygulamasına başlanmalıdır.  
8.Dondurulmuş numuneleri çözüp tekrar dondurmayın. 
9.Numuneler taşınacaksa, uygun koşullarda ve yönetmenliklere göre gerçekleştirilmelidir. 
TEST UYGULAMASI 
Test uygulamasından önce tüm komponentleri oda sıcaklığına getirin (15-30°C) . 
1. Poşeti yırtın ve kaseti bir an önce kullanın. Sağlıklı sonuç almak için en geç bir saatte 
kaseti kullanmanız öneriliyor. 
2. Kaseti temiz ve düz bir yüzeye koyun. Dikey durumda özel numune alanına hava 
kabarcıkları oluşturmadan 3 damla (yaklaşık 75 µl) serum veya plazma damlatın.  
3.Renkli çizginin oluşumunu bekleyin. Sonucu 15 dakika içinde değerlendirin. Kesinlik test 
15 dakikadan sonra sonuç geçersizdir. 
SONUÇLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ 
Pozitif:  İki çizgi oluşur. Bunlardan biri “C” kontrol 
bölgesinde diğeri ise “T” test bölgesinde oluşur. 
Negatif:  Sadece bir çizgi oluşur. Bu çizgi “C” kontrol 
bölgesinde olur ve “T” bölgesinde çizgi oluşmaz. 
Geçersiz:  “C” kontrol çizgisi oluşmaz.  
KAL İTE KONTROL 
Test kontrolü kasetin üzerindeki “C” kontrol bölgesinde 
bulunmaktadır. Bu bölgede oluşan çizgi testin internal kontrolüdür. Bu kontrol testin doğru 
uygulandığı ve yeterli miktarda numune emdirildiğini göstermektedir. 
Kontrol materyali kitin içeriğinde bulunmamaktadır.  
SINIRLAMALAR 
1. Test sadece vücut dışı tanı içindir.  
2.Test kalitatiftir (var/yok) 
3. HIV hızlı testi sadece numunede HIV antikorların varlığı veya yokluğunu tespit etmek 
içindir. HIV enfeksiyonu tanısında kesin kriter olarak değerlendirilmemelidir. 
4.Diğer tüm laboratuar bulguları gibi sonuçların klinik uyumu ve belirtilerle paralellik 
aranmalıdır. 
5.Pozitif test sonuçları diğer yöntemlerle onaylanması gerekmektedir. 
6. Test sonucu negatif olmasına karşın klinik bulgular varsa daha farklı laboratuar test 
yöntemleri uygulanmalıdır. Hiçbir zaman negatif sonuç HIV enfeksiyon riskinin %100 
olmadığını göstermez. Sağlıklı sonuç almak için test uygulamalarını dikkatle kullanım 
kılavuzundaki gibi takip edin. 
PERFORMANS ÖZELL İKLER İ 
Hassasiyet 
Testin hassasiyeti  HIV EIA testi ve klinik bulgularla karşılaştırılmıştır. Sonuçlar HIV hızlı 
testin HIV-1 ve HIV-2 antikorlarına çok duyarlı olduğu tespit edilmiştir. 
Özgünlüğü 
Testin özgünlüğü HIV EIA testi sonuçları ile karşılaştırılmıştır. HIV hızlı testin yüksek 
özgünlük gösterdiği tespit edilmiştir. Sonuçlar aşağıdaki gibidir; 
 
 
 
 
 



Metod EIA Toplam Sonuç 
HIV Kaset Test Sonuç Pozitif Negatif 

Pozitif 204 3 207 
Negatif 0 200 200 

Toplam Sonuç 204 203 407 
 
 
Hassasiyet: >%100 
Özgünlük: >%98.5 
Doğruluk: %99.0 
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