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            Само за професионална употреба  
 

No. 062 110515 

 
Cellbind LISS  K7100  

  K7110  
 
Модифициран разтвор с ниска концентрация на йони (LISS) за Cellbind 
 
Обща информация  
Mollison и Polley откриват през 1964, че понижаването на йонната концентрация чрез (разтвор с ниска 
концентрация на йони (LISS)), ускорява реакцията антиген-антитяло. При Cellbind LISS първоначалният състав е 
изменен, така че чувствителността да бъде повишена, като в същото време се понижават неспецифичните 
реакции. Cellbind LISS трябва да се използва само в комбинация с Cellbind Screen (  K7000), Cellbind Direct  
(  K7011) или Cellbind Direct Type (  K7012). Този реагент отговаря на изискванията на съответните 
стандарти и насоки. Работните характеристики са упоменати в издадените документи, които се доставят с 
продукта при поискване.  
 
Предпазни мерки 
Само за ин витро диагностична употреба. Реагентите трябва да се съхраняват при 2–8°C. Да не се използват 
течащи или повредени флакони. Реагентите (неотворени или отворени) не трябва да бъдат използвани след 
изтичане на срока на годност, който е отпечатан върху етикета на флакона. Като консерванти са използвани 
хлорамфеникол 0.025% и неомицин сулфат 0.01%. Да се внимава при работата и изхвърлянето на всеки отделен 
контейнер и съдържимото му. Помътняването на разтвора може да показва микробно замърсяване. За да 
разпознаете влошаването на качеството на реагента, се препоръчва да изследвате реагента, като част от 
програмата за контрол на качеството в лабораторията. Изхвърлянето на отпадъците след завършването на 
изследването трябва да се осъществи в съответствие с регламентите на вашата лаборатория. 
 
Вземане и подготовка на проби 
Вижте листовката в опаковката Cellbind Screen (  K7000), Cellbind Direct (  K7011) или Cellbind Direct Type  
(  K7012). 
 
Процедури на изследване 
Вижте листовката в опаковката Cellbind Screen (  K7000), Cellbind Direct (  K7011) или Cellbind Direct Type  
(  K7012). 
 
Интерпретиране 
Вижте листовката в опаковката Cellbind Screen (  K7000), Cellbind Direct (  K7011) или Cellbind Direct Type  
(  K7012). 
 
Ограничения 
Вижте листовката в опаковката Cellbind Screen (  K7000), Cellbind Direct (  K7011) или Cellbind Direct Type  
(  K7012). 
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Гарантира се ефективност на продуктите Sanquin като тази, описана в инструкциите за употреба на 
първоначалния производител. От съществено значение е строгото спазване на процедурите, тестовите 
постановки и препоръчителните реагенти и оборудване. Sanquin не поема никаква отговорност при 
отклонение от горепосоченото. 
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