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Soluție LISS modificată pentru Cellbind 
 
Informații generale 
Mollison și Polley au descoperit în 1964 că reducerea forței ionilor prin (Low Ionic Strength Solution (LISS)) accelerează 
reacția antigenă-anticorp. În cazul Cellbind, formula originală LISS a fost modificată, astfel încât sensibilitatea este mărită și, 
în același timp, reacțiile non-specifice sunt reduse. Cellbind LISS poate fi utilizată doar în combinație cu Cellbind Screen (  

K7000), Cellbind Direct (  K7011) sau Cellbind Direct Type (  K7012). Acest reactiv corespunde cerințelor privind 
standardele și instrucțiunile respective. Caracteristicile de performanță sunt menționate în documentele de punere pe piață, 
care sunt furnizate la cerere împreună cu produsul.  
 
Atenție 
Doar pentru utilizare pentru diagnosticare in vitro. Reactivii vor fi depozitați la 2–8 °C. Fiolele deteriorate sau care prezintă 
scurgeri nu vor fi utilizate. Reactivii (deschiși sau nedeschiși) nu vor fi utilizați după data de expirare, care este tipărită pe 
eticheta fiolei. Cloramfenicol 0,025% și sulfat de neomicină 0,01% sunt utilizate cu rol de conservanți. Trebuie manifestată 
precauție în ce privește utilizarea și eliminarea fiecărui recipient și a conținutului acestuia. Turbiditatea poate indica o 
contaminare microbiană. Pentru a recunoaște deteriorarea reactivului, se recomandă testarea reactivului ca parte din 
programul laboratorului de control al calității, utilizând substanțe de control corespunzătoare. Eliminarea deșeurilor, după 
încheierea testului, se va realiza conform reglementărilor laboratorului dumneavoastră. 
 
Recoltarea și pregătirea specimenului 
A se vedea prospectul Cellbind Screen (  K7000), Cellbind Direct (  K7011) sau Cellbind Direct Type (  K7012). 
 
Procedurile testului 
A se vedea prospectul Cellbind Screen (  K7000), Cellbind Direct (  K7011) sau Cellbind Direct Type (  K7012). 
 
Interpretarea 
A se vedea prospectul Cellbind Screen (  K7000), Cellbind Direct (  K7011)  sau Cellbind Direct Type (  K7012). 
 
Limitări 
A se vedea prospectul Cellbind Screen (  K7000), Cellbind Direct (  K7011) sau Cellbind Direct Type (  K7012). 
 
Referințe 
1. Race R.R. and Sanger R.; Blood Groups in Man, 6th ed. Oxford Blackwell Scientific Publishers 1975. 
2. Issit P.D.; Applied Blood Group Serology, 3rd ed. Montgomery Scientific Publications, Miami, Florida, USA, 1985. 
3. Daniels G.; Human Blood Groups. Blackwell Science Ltd. 1995. 
4. Mollison P.L. et al.; Blood Transfusion In Clinical Medicine, 9th ed. Blackwell, Oxford, 1993. 
 
 
Produsele Sanquin sunt garantate privind funcționarea conform descrierii din instrucțiunile de utilizare originale ale 
producătorului. Este esențială respectarea strică a procedurilor, a desfășurării testului și a reactivilor și echipamentelor 
recomandate. Sanquin nu își asumă nicio responsabilitate pentru nerespectarea acestora. 


