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Informação geral 
Mollison e Polley descobriram em 1964 que a redução da força iónica através de uma solução de baixa força iónica (Low Ionic Strength 
Solution (LISS)) acelera a reacção antigénio/anticorpo. No caso da Cellbind LISS, a fórmula original foi modificada, de modo a melhorar a 
sua sensibilidade, diminuindo simultaneamente as reacções não específicas. Cellbind LISS apenas pode ser utilizado em combinação com 

o Cellbind Screen (  K7000), Cellbind Direct (  K7011) ou o Cellbind Direct Type (  K7012). Este reagente preenche os 
requisitos dos padrões e directrizes aplicáveis. As características de desempenho encontram-se mencionadas nos documentos de 
autorização, que, a pedido, são fornecidos com o produto.  
 
Precauções 

Exclusivamente para o diagnóstico in vitro. Os reagentes devem ser armazenados entre 2–8°C. Frascos danificados ou com fugas não 
devem ser usados. Os reagentes (por abrir ou abertos) não devem ser utilizados para além do prazo de validade impresso no rótulo do 
frasco. Cloranfenicol a 0,025% e sulfato de neomicina a 0,01% são utilizados como conservantes. A manipulação e a destruição de 
cada recipiente devem ser efectuadas com cuidado. Um aspecto turvo pode ser indiciador de contaminação microbiana. Para detectar a 
deterioração do reagente, recomenda-se testar o mesmo como fazendo parte do programa do controlo de qualidade do laboratório, 
usando controlos apropriados. A eliminação de resíduos deve ser tratada de acordo com o regulamento do seu laboratório, depois de 
completado o teste. 
 
Colheita e preparação das amostras 

Vide folheto na embalagem Cellbind Screen (  K7000), Cellbind Direct (  K7011) ou Cellbind Direct Type (  K7012). 
 
Procedimentos do teste 

Vide folheto na embalagem Cellbind Screen (  K7000), Cellbind Direct (  K7011) ou Cellbind Direct Type (  K7012). 
 

Interpretação 

Vide folheto na embalagem Cellbind Screen (  K7000), Cellbind Direct (  K7011) ou Cellbind Direct Type (  K7012). 
 
Limitações 

Vide folheto na embalagem Cellbind Screen (  K7000), Cellbind Direct (  K7011) ou Cellbind Direct Type (  K7012). 
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Os produtos Sanquin têm garantia de desempenho conforme descrito nas instruções de utilização do fabricante original. É essencial uma 
adesão rigorosa aos procedimentos, configurações de teste, reagentes e equipamento recomendados. A Sanquin declina qualquer 
responsabilidade em caso de desvio em relação ao acima mencionado. 
 
 
 


