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065_v02 01/2017 (sk)  Len na profesionalne použitie 

 
Modifikovaný LISS roztok na použitie v gelovom prostredí Cellbind 
 
Všeobecné informácie 

V roku 1964 Mollison a Polley objavili, že zníženie iónovej sily prostredníctvom roztoku s takouto nízkou silou (Low Ionic Strength 
Solution (LISS)) urýchľuje reakciu medzi antigénom a protilátkou. V Cellbind DILUENT bolo počiatočné zloženie modifikované tak, aby sa 

zvýšila citlivosť, a súčasne k zníženiu nešpecifických reakcií. Cellbind DILUENT je možné použiť iba v kombinácii s Cellbind Screen (  

K7000) alebo Cellbind Direct Type (  K7012). To diagnostikum vyhovuje požiadavkám príslušných štandardov a odporúčaní. Jeho 
parametre sú uvedené v prepúšťacích dokumentoch, ktoré sú s produktom na vyžiadanie poskytnuté.  
 
Upozornenie 

Diagnostikum je určené iba na in vitro. Uskladňuje sa pri 2–8°C. Pretekajúce alebo inak poškodené fľaštičky sa nesmú používať. 
Diagnostikum ( neotvorené alebo otvorené) sa nesmie použiť po uplynutí času použiteľnosti vyznačeného na etikete. Ako konzervačná 
látka je použitý chloramfenikol 0,025% a neomycín sulfát 0,01%. Venujte pozornosť pri manipulácii s každým obalom a jeho obsahom. 
Turbidita by mohla znamenať mikrobiálnu kontamináciu. Aby sa rozpoznalo poškodenie diagnostika, odporúča sa ho testovať ako súčasť 
laboratórneho programu kontroly kvality s použitím príslušných kontrol. Odstránenie odpadu po testovaní sa prevádza v súlade s 
postupmi daného laboratória. 
 
Odber a príprava vzoriek 

Viď príbalový leták pre Cellbind Screen (  K7000) alebo Cellbind Direct Type (  K7012). 
 
Postup testu 

Viď príbalový leták pre Cellbind Screen (  K7000) alebo Cellbind Direct Type (  K7012). 
 
Hodnotenie 

Viď príbalový leták pre Cellbind Screen (  K7000) alebo Cellbind Direct Type(  K7012). 
 
Obmedzenie 

Viď príbalový leták pre Celbind Screen (  K7000) alebo Cellbind Direct Type (  K7012). 
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Sanquin zaručuje, že funkčné charakteristiky jej výrobkov zodpovedajú popisu v pôvodnom návode na použitie od výrobcu. Je 

nevyhnutné presne dodržiavať postupy, rozvrhnutie testov a odporúčania ohľadom činidiel a vybavenia. Nadácia Sanquin sa zrieka 

akejkoľvek zodpovednosti v prípade akýchkoľvek odchýlok od týchto postupov, rozvrhnutí a odporúčaní. 

 
 
 


