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Modifikovaný LISS roztok pro použití v gelovém systému Cellbind 
 
Všeobecné informace 
V roce 1964 Mollison a Polley objevili, že snížení iontové síly prostřednictvím roztoku s nízkou iontovou silou (Low Ionic Strength 
Solution (LISS)) urychluje reakci mezi antigenem a protilátkou. U Cellbind DILUENT bylo původní složení modifikováno tak, aby se zvýšila 

citlivost, a současně ke snížení nespecifických reakcí. Cellbind DILUENT je možno použít pouze v kombinaci s Cellbind Screen (  

K7000) nebo Cellbind Direct Type (  K7012). Toto diagnostikum splňuje požadavky příslušných standardů a doporučení. Jeho 
parametry jsou uvedeny v propouštěcích dokumentech, které jsou poskytnuty s produktem na vyžádání.  
 
Upozornění 
Diagnostikum je určeno pouze pro použití in vitro. Diagnostikum se skladuje při 2–8°C. Tekoucí nebo jinak poškozené lahvičky se nesmí 
použít. Diagnostikum (neotevřené nebo otevřené) se nesmí používat po uplynutí exspirační doby, která je uvedena na etiketě lahvičky. 
Jako konzervační přípravek se používá chloramfenicol 0,025% a neomycin sulfát 0,01%. Pozornost musí být věnována při užití a 
nakládání z každým obalem a jeho obsahem. Turbidita může být známkou mikrobiální kontaminace. Aby se rozpoznalo poškození 
diagnostika, doporučuje se testovat diagnostikum jako součást laboratorního programu kontroly kvality s použitím příslušných kontrol. 
Odstranění odpadu po provedeném testování se provádí v souladu s postupy dané laboratoře. 
 
Odběr a příprava vzorků 

Viz příbalový leták pro Cellbind Screen(  K7000) nebo Cellbind Direct Type(  K7012). 
 
Postup testu 

Viz příbalový leták pro Cellbind Screen(  K7000) nebo Cellbind Direct Type(  K7012). 
 
Hodnocení 

Viz příbalový leták pro Cellbind Screen(  K7000) nebo Cellbind Direct Type(  K7012). 
 
Omezení 

Viz příbalový leták pro Cellbind Screen(  K7000) nebo Cellbind Direct Type(  K7012). 
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Sanquin zaručuje, že funkční charakteristiky jejích produktů budou takové, jaké jsou popsány v původních návodech k použití od 

výrobce. Je nezbytné přesně dodržovat postupy, rozvržení testů a doporučení k činidlům a vybavení. Nadace Sanquin se zříká veškeré 

zodpovědnosti v případě jakýchkoli odchylek od těchto postupů, rozvržení a doporučení. 

 
 
 


