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Zmodyfikowany roztwór LISS dla testu Cellbind 
 
Informacje ogólne 
W 1964 roku Mollison i Polley odkryli, że zmniejszenie siły jonowej wskutek działania roztworu o małej sile jonowej (Low Ionic Strength 
Solution (LISS)) przyspiesza reakcję antygen-przeciwciało. W odczynniku Cellbind LISS oryginalny skład został zmodyfikowany tak, aby 
wzmocnić czułość, i równocześnie zmniejszyć reakcje niespecyficzne. Odczynnika Cellbind LISS należy używać jedynie w połączeniu z 
testem Cellbind Screen (  K7000), Cellbind Direct (  K7011) lub Cellbind Direct Type (  K7012). Odczynnik ten spełnia 
wymagania odpowiednich norm i wytycznych. Charakterystyki działania są opisane w dokumentach dopuszczenia do obrotu, które na 
prośbę klienta mogą być dostarczone wraz z produktem. 
 
Środki ostrożności 
Stosować jedynie w diagnostyce in vitro. Odczynniki należy przechowywać w temperaturze 2–8°C. Nie wolno używać fiolek 
uszkodzonych ani przeciekających. Nie wolno używać odczynników (ani nieotwartych, ani otwartych) po upływie terminu ważności, 
który jest wydrukowany na etykiecie fiolki. Środkami konserwującymi są: 0,025% chloramfenikol i 0,01% siarczan neomycyny. Należy 
zachować szczególną ostrożność podczas stosowania produktu i usuwania jego pozostałości oraz opakowań po produkcie. Zmętnienie 
może wskazywać na skażenie bakteryjne. W celu sprawdzenia jakości odczynnika zaleca się jego przetestowanie w ramach 
laboratoryjnego programu kontroli jakości, z zastosowaniem odpowiednich metod kontrolnych. Po zakończeniu testu wszelkie 
pozostałości niewykorzystanego produktu należy usunąć w sposób zgodny z przepisami laboratorium, w którym test przeprowadzano. 
 
Pobieranie i przygotowywanie materiału 
Informacje na ten temat znajdują się w ulotce dołączonej do opakowania Cellbind Screen (  K7000), Cellbind Direct (  K7011) lub 
Cellbind Direct Type (  K7012). 
 
Procedury testu 
Informacje na ten temat znajdują się w ulotce dołączonej do opakowania Cellbind Screen (  K7000), Cellbind Direct (  K7011) lub 
Cellbind Direct Type (  K7012). 
 
Interpretacja 
Informacje na ten temat znajdują się w ulotce dołączonej do opakowania Cellbind Screen (  K7000), Cellbind Direct (  K7011) lub 
Cellbind Direct Type (  K7012). 
 
Ograniczenia 
Informacje na ten temat znajdują się w ulotce dołączonej do opakowania Cellbind Screen (  K7000), Cellbind Direct (  K7011) lub 
Cellbind Direct Type (  K7012). 
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Gwarantujemy działanie produktów Sanquin w sposób opisany w oryginalnej instrukcji obsługi dostarczonej przez producenta. Istotne 

znaczenie ma ścisłe przestrzeganie procedur, układów testowych i używanie zalecanych odczynników oraz sprzętu. Fundacja Sanquin nie 

przyjmuje żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek odchylenia od powyższych wymagań. 

 
 


