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Wyłącznie do użytku 
profesjonalnego 

 
0,5% zawiesina komórkowa do badań przesiewowych oraz identyfikacji przeciwciał przeciwko krwinkom czerwonym w ludzkim osoczu i 
surowicy 
 
Informacje ogólne 
Wszystkie zawiesiny krwinek pochodzą od indywidualnych dawców, posiadających krew grupy O. Krwinki są zawieszone w specjalnym 
podłożu konserwującym. Te zawiesiny krwinek spełniają wymagania odpowiednich norm i wytycznych. Charakterystyki działania są 
opisane w dokumentach dopuszczenia do obrotu, które na prośbę klienta mogą być dostarczone wraz z produktem. Krwinki powinny być 

używane w ramach testu Cellbind Screen (informacje na ten temat znajdują się w ulotce dołączonej do opakowania  K7000) do 
badania przesiewowego i/lub identyfikacji surowic w kierunku obecności przeciwciał przeciwko czerwonym krwinkom. 
 
Arkusz profilu antygenowego 
Do każdego panelu dołączony jest arkusz profilu antygenowego. Zacienione kolumny arkusza oznaczają antygeny, które mogą zostać 
zniszczone lub których reaktywność może zmniejszyć się pod wpływem działania enzymu. Obecność lub nieobecność antygenów 
zaznaczonych znakiem * na arkuszu mogła być ustalona za pomocą pojedynczego źródła swoistego przeciwciała. 
 
Środki ostrożności 
Stosować jedynie w diagnostyce in vitro. Krwinki czerwone należy przechowywać w temperaturze 2–8°C; nie zamrażać. Nie należy 
używać fiolek uszkodzonych ani przeciekających. Nie należy używać krwinek czerwonych (ani nieotwartych, ani otwartych) po upływie 
terminu ważności, który jest wydrukowany na etykiecie fiolki. Środkami konserwującymi są: 0,025% chloramfenikol, 0,01% siarczan 
neomycyny i 0,001% gentamycyna. Chociaż wszystkie produkty krwiopochodne są badane w kierunku chorób zakaźnych, a wyniki tych 
badań są ujemne, nie można jednak zakładać, że odczynniki nie zawierają czynników zakaźnych. Należy zachować szczególną ostrożność 
podczas stosowania produktu i usuwania jego pozostałości oraz opakowań po produkcie. W przypadku występowania ewidentnych 
oznak skażenia lub nadmiernej hemolizy odczynnik należy wyrzucić. Po zakończeniu testu wszelkie pozostałości niewykorzystanego 
produktu należy usunąć w sposób zgodny z przepisami laboratorium, w którym test przeprowadzano. Podobnie jak w przypadku 
wszystkich wzorcowych krwinek czerwonych, reaktywność komórek może się zmniejszać w miarę upływu czasu przechowywania. 
Szybkość utraty reaktywności antygenu (np. zdolności do aglutynacji) częściowo zależy od indywidualnych cech dawcy, na które 
producent nie ma wpływu i których nie jest w stanie przewidzieć. 
 
Pobieranie i przygotowywanie materiału 
Próbki krwi powinny być pobierane w sposób aseptyczny z/lub bez dodatku antykoagulantów. Jeżeli badanie próbek krwi będzie 
wykonane z opóźnieniem, próbki należy przechowywać w temperaturze 2–8°C. Przygotowanie próbek zostało opisane w odpowiednich 
procedurach testu. 
 
Procedury testu 
Technika Cellbind Screen 

Informacje na ten temat znajdują się w ulotce dołączonej do opakowania testu Cellbind Screen:  K7000. 
 
Interpretacja 

Informacje na ten temat znajdują się w ulotce dołączonej do opakowania testu Cellbind Screen:  K7000. 
 
Ograniczenia 

Informacje na ten temat znajdują się w ulotce dołączonej do opakowania testu Cellbind Screen:  K7000. 
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Gwarantujemy działanie produktów Sanquin w sposób opisany w oryginalnej instrukcji obsługi dostarczonej przez producenta. Istotne 
znaczenie ma ścisłe przestrzeganie procedur, układów testowych i używanie zalecanych odczynników oraz sprzętu. Fundacja Sanquin nie 
przyjmuje żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek odchylenia od powyższych wymagań. 
 


