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CellSolutions™ Red Lytic General Cytology Preservative
Αριθµός Καταλόγου:

CR-102L (1 L)
CR-102G (4 x 1 L)

ΣΚΟΠΟΥΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ
Το CellSolutions™ Red Lytic General Cytology Preservative (CS-Lytic) είναι ένα υγρό
συντήρησης σχεδιασµένο για τη διατήρηση των µη κολποτραχηλικών κυττάρων σε
µορφή εναιωρήµατος. Λεπτης στρώσης διαφάνειες πλακων κυτταρολογίας υποβάλλονται
σε επεξεργασία από τις αναστολές των κυττάρων µε τη χρήση του CellSolutions ™
αυτοµάτων και GluCyte ™ εγχειρίδιο µεθοδους για την προετοιµασία διαφανειών
πλακων κυτταρολογικής εξέτασης. Τα παρασκευάσµατα πλακων αξιολογουντε για την
παρουσία καρκίνου ή προδρόµου νοσου από κυτταροτεχνολόγους και παθολόγους
εκπαιδευµενοι για να αξιολογουν διαφάνειες παρασκευασµένες µε CellSolutions ™.
Το CS-Lytic δηµιουργήθηκε και σχεδιάστηκε ειδικά για χρήση µε το:
CellSolutions™ GluCyte™ Cell Adherent (GC 100)
CellSolutions™ Glass Slides (GCK D4)
CellSolutions™ Density Reagent (DR-101)
CellSolutions™ 12 mL Polypropylene Centrifuge Tubes (GCK D1)
To CS-Lytic λύνει τα ερυθροκύτταρα του αίµατος ιδιαιτέρως αποτελεσµατικά και
χρησιµοποιείται για την επεξεργασία µικρών ποσοτήτων αίµατος για τη δηµιουργία
ευδιάλυτης αιµοσφαιρίνης. Συνήθως δεν υπάρχει κανένα ίζηµα αιµοσφαιρίνης ή κάποιο
τεχνητό παράγωγο που να µπορεί να επηρεάσει την ευκρίνεια των πλακών. Ειδικευµένο
ιατρικό προσωπικό είναι υπεύθυνο για τη λυψη και διατήρηση των δειγµάτων
χρησιµοποιώντας CS-Lytic. To CS-Lytic συνιστάται για τη συντήρηση και την
προετοιµασία των δειγµάτων κυτταρολογίας που συλλέγονται από: επιχρίσµατα,
αποξέσεις, βιοψίες δια λεπτής βελόνης, πτύελα και υγρά µε υπερβάλλουσα παρουσία
αίµατος. Για in-vitro διαγνωστική χρήση.
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΚΑΙ ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ
Το CS-Lytic είναι ένα κυτταρολογικό υγρό συντήρησης ειδικά σχεδιασµένο για να λύνει
τα ερυθροκύτταρα του αίµατος και να προστατεύει την αιµοσφαιρίνη που προκύπτει,
καθώς και τα υγρά ιστού, τις µεµβράνες ερυθροκυττάρων και άλλα εξωτερικά
µακροµόρια από καθίζηση. Τέτοια ιζήµατα µπορούν να θέσουν σε κίνδυνο την
παραγωγή αντικειµενοφόρων πλακών και τη µικροσκοπική ερµηνεία.
Πέρα από την ευδιάλυτη πρωτεΐνη και τα µακροµόρια, το CS-Lytic λύνει και µαλακώνει
µερικώς τη βλέννα. Αυτό επιτρέπει την εξαγωγή των διαγνωστικών κυττάρων,
συµπεριλαµβανοµένων αυτών από τα δείγµατα βλεννωδών πτυέλων.
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Το CS-Lytic διατηρεί επίσης µικρά τεµάχια ιστού (µικρο-βιοψίες) που βρίσκονται σε
κάποιες κυτταρολογικές συλλογές, ώστε να είναι διαθέσιµα για στερεοποίηση εκ των
υστέρων σε φορµόλη για επακόλουθη ιστολογική επεξεργασία παρασκευάζοντας cell
block.
Η φυγοκέντριση χρησιµοποιείται για τον διαχωρισµό του κυτταρικού δείγµατος από τις
ευδιάλυτες πρωτεΐνες.
Η µέθοδος Παπανικολάου ή άλλοι µέθοδοι επιχρίσµατος µπορούν να χρησιµοποιηθούν
για την επίχριση των αντικειµενοφόρων πλακών. Τα διατηρηµένα κύτταρα µε CS-Lytic
είναι επίσης συµβατά µε περισσότερες διαδικασίες µοροιακης ανοσοχρώσης.
ΣΥΝΘΕΣΗ / ΕΝΕΡΓΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ
Ουσία

% WT

CAS No.

EC No.

Μεθανόλη
Ισοπροπυλική Αλκοόλη
Αιθυλενογλυκόλη
Φορµαλδεΰδη

7-10%
20-30%
5-7,5%
5-7.5%

67-56-1
67-63-0
107-21-1
50-00-0

200-659-6
200-661-7
203-473-3
200-001-8

Κινδύνοι και προφυλάξεις
Κινδύνου
H226
H302+H312+H332
H319
H336
H371

Υγρό και ατµοί εύφλεκτα
Επιβλαβές σε περίπτωση κατάποσης, σε επαφή µε το δέρµα
ή εισπνέονται
Προκαλεί σοβαρό οφθαλµικό ερεθισµό
Μπορεί να προκαλέσει υπνηλία ή ζάλη
Μπορεί να προκαλέσει βλάβες στα όργανα

Για δηλώσεις προφύλαξης συµβουλευτείτε το SDS.
ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ
Φοράτε γάντια χωρίς πούδρα, ποδιά εργαστηρίου και προστατευτικά µατιών.
Οικουµενική προφυλάξεις πρέπει να ακολουθούνται κατά την εργασία µε κλινικά
δείγµατα. Μην επιτρέπετε την επαφή των υγρων της CellSolutions™ µε ανοιχτές πληγές.
ΜΗΝ ΚΑΤΑΠΙΝΕΤΕ (περιέχει µετουσιωµένη αλκοόλη και Φορµαλδεΰδη).
ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΦΥΛΑΞΗ ΚΑΙ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΖΩΗΣ
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Φυλάσσετε το CS-Lytic στο συνιστώµενο εύρος θερµοκρασίας 2o-30oC. Η ηµεροµηνία
λήξης του προϊόντος που ορίζει τη διάρκεια ζωής βρίσκεται στην εξωτερική συσκευασία
του προϊόντος. Η διάρκεια ζωής του προϊόντος, µετά το άνοιγµα, ισχύει µέχρι την
ηµεροµηνία λήξης, εφόσον η φιάλη φυλάσσεται κλειστή και στο συνιστώµενο εύρος
θερµοκρασίας 2o-30oC.
Στοιχεία σχετικά µε την απόρριψη
Αντιµετωπίστε όλα τα προϊόντα που χρησιµοποιούνται ως επικίνδυνο υλικό και
απορρίψτε σύµφωνα µε τους οµοσπονδιακούς, πολιτειακούς και τοπικούς κανονισµούς.
Για πρόσθετες εκτιµήσεις απόρριψης συµβουλευτείτε το SDS.
ΛΥΨΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ
1. Αφήστε τα κυτταρολογικά δείγµατα να στερεοποιηθούν εντως CS-Lytic για
τουλάχιστον 30 λεπτά ή περισσότερο.
2. Η αιµοσφαιρίνη από µετρίως αιµατηρά δείγµατα έχει αποδειχθεί ότι παραµένει
διαλυτή για τουλάχιστον 7 ηµέρες εφόσον φυλάσσεται στο συνιστώµενο εύρος
θερµοκρασίας των 2ο-30ο C.
3. Τα επεξεργασµένα κυτταρολογικά δείγµατα είναι σταθερά στο CS-Lytic για 6
µήνες, εφόσον φυλάσσονται στο συνιστώµενο εύρος θερµοκρασίας 2o-30oC.
ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ ΚΥΤΤΑΡΟΠΑΡΑΓΩΓΗ ΜΗ ΚΟΛΠΟΤΡΑΧΗΛΙΚΩΝ
ΔΕΙΓΜΑΤΩΝ
Βιοψίες δια λεπτής βελόνης (FNA)
Τα δείγµατα υλικού αποξηραµένου στον αέρα καθώς και διατηρηµένου υλικού είναι
συχνά χρήσιµα κατά την εξέταση των δειγµάτων FNA. Οι πλάκες αποξηραµένων
δειγµάτων πρέπει να προετοιµάζονται πριν τη στερεοποίηση.
1) Ξεπλύντε τη βελόνα και τη σύριγγα µε έως 10 mL του CS-Lytic.
2) Ανακατέψτε και αφήστε το υλικό να διατηρηθει για 30 λεπτά ή περισσότερο.
3) Μεταφέρετε τα περιεχόµενα σε ένα σωλήνα φυγοκέντρισης CellSolutions™ των 12
mL.
4) Συµπυκνώστε το δείγµα µε φυγοκέντριση (10 λεπτά σε 600 x g).
5) Εκχύστε και απορρίψτε κατάλληλα το υπερκείµενο.
6) Κρατήστε το σωληνάριο δείγµατος αναστρέφωµενος και τοποθετήστε το σε
απορροφητικό χαρτί για 1 λεπτό.
7) Αφήστε το σωληνάριο δείγµατος µέχρι να εµφανιστεί όχι περισσότερο υγρό στο
απορροφητικό χαρτί.
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8) Αναµείξτε κυκλικα το ίζηµα κυττάρων για 5 δευτερόλεπτα. Μεγάλα σφαιρίδια
µπορούν να απαιτούν 10 δευτερόλεπτα.
9) Ετοιµάστε παρασκευάσµατα πλακων χρησιµοποιώντας ητε το CellSolutions™
αυτοµατοποιηµένο ή χειροκίνητο τρόπο για την προετοιµασία διαφανειών.
10) Αφήστε το αιώρηµα των κυττάρων να στεγνώσει, µε κατοπην επιχριση και
προστασια µε λεπτα πλακιδια.
11) Αναστείλετε δείγµατα σε 2 mL του CS-Lytic για αποθήκευση.
Πτύελα ή βλεννώδη δείγµατα
1) Πριν την ανάδευση για τη διάσπαση της βλέννας, µπορεί να προστεθεί στο δείγµα
ένα διάλυµα 1% διθειοθρεϊτόλης (DTT)/CS-Lytic. Αποθέµατα του διαλύµατος
µπορούν να διατηρούνται έως και µια εβδοµάδα όταν αυτά φυλάσσονται σε
θερµοκρασία δωµατίου (15º έως 30ºC).
2) Αναδεύστε το διατηρηµένο σε DTT/CS-Lytic δείγµα για 30 λεπτά χρησιµοποιώντας
ένα µαγνητικό ή µηχανικό αναδευτήρα για τη διάσπαση της βλέννας και τη
στερεοποίηση του υλικού. Για πυκνώτερα δείγµατα, µπορεί να χρησιµοποιηθεί ένα
µπλέντερ.
3) Ίσως να καταστεί αναγκαίο το φιλτράρισµα του δείγµατος µέσω ενός νάιλον
πλέγµατος (τούλι ή νυφικό πέπλο) κατά τη µεταφορά του σε κωνικό σωλήνα
φυγοκέντρισης. Η διαδικασία αυτή πρέπει να γίνεται κάτω από κουκούλα καπνών.
Με τον τρόπο αυτό γίνεται δυνατή η αφαίρεση των µικρών τεµαχίων ιστού και της
υπερβολικής βλέννας για τη στερεοποίηση µε φορµαλίνη και την παρασκευή κύβων
παραφίνης.
4) Συµπυκνώστε το υπόλοιπο ρευστό δείγµα µέσω φυγοκέντρισης (10 λεπτά στα 600 x
g).
5) Εκχύστε και απορρίψτε κατάλληλα το υπερκείµενο.
6) Προσθέστε 2 mL διαλύµατος CS-Lytic στο κυτταρικό ίζηµα.
7) Αναµείξτε κυκλικα το ίζηµα κυττάρων για 5 δευτερόλεπτα.
8) Προσθήκη 2 mL CellSolutions™ Density Reagent σε ένα σωλήνα φυγοκέντρησης
CellSolutions™ των 12 mL.
9) Μεταφέρετε το διατηρηµένο δείγµα επιπλεων CellSolutions™ Density Reagent
στο σωλήνα φυγοκέντρησης CellSolutions ™ 12 mL, χωρις αναταραχη.
10) Συµπυκνώστε το δείγµα µε φυγοκέντριση (10 λεπτά σε 600 x g).
11) Εκχύστε και απορρίψτε κατάλληλα το υπερκείµενο.
12) Κρατήστε το σωληνάριο δείγµατος αναστρέφωµενος και τοποθετήστε το σε
απορροφητικό χαρτί για 1 λεπτό.
13) Αφήστε το σωληνάριο δείγµατος µέχρι να εµφανιστεί όχι περισσότερο υγρό στο
απορροφητικό χαρτί.
14) Αναµείξτε κυκλικα το ίζηµα κυττάρων για 5 δευτερόλεπτα. Μεγάλα σφαιρίδια
µπορούν να απαιτούν 10 δευτερόλεπτα.
15) Ετοιµάστε παρασκευάσµατα πλακων χρησιµοποιώντας ητε το CellSolutions ™
αυτοµατοποιηµένο ή χειροκίνητο τρόπο για την προετοιµασία διαφανειών.
16) Αφήστε το αιώρηµα των κυττάρων να στεγνώσει, µε κατοπην επιχριση και
προστασια µε λεπτα πλακιδια.
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17) Εάν το δείγµα περιέχει µικρά τεµάχια ιστού και/ή βλέννα που έχει υποστεί
σκλήρυνση, αυτά µπορούν να αφαιρεθούν και να σταθεροποιηθούν εκ των υστέρων
σε Φορµόλη για ιστολογική επεξεργασία παρασκευάζοντας ένα cell block.
18) Αναστείλετε δείγµατα σε 2 mL του CS-Lytic για αποθήκευση.
Επιχρίσµατα και αποξέσεις
1) Αµέσως µετά τη συλλογή του δείγµατος, η συσκευή συλλογής ξεπλένεται πολύ καλά
µε CS-Lytic σε έναν περιέκτη κατάλληλου µεγέθους. Ιδανικά, θα πρέπει να
αφαιρείται η κεφαλή της συσκευής συλλογής και να εµβυθίζεται στο CS-Lytic. Όταν
η συσκευή συλλογής έχει εκπλυθεί µε CS-Lytic δεν µπορεί να επανεισαχθεί στην
ασθενή.
2) Ανακατέψτε και αφήστε το υλικό να διατηρηθει για 30 λεπτά ή περισσότερο.
3) Προσθήκη 2 mL CellSolutions™ Density Reagent σε ένα σωλήνα φυγοκέντρησης
CellSolutions ™ των 12 mL.
4) Μεταφέρετε το διατηρηµένο δείγµα επιπλεων CellSolutions™ Density Reagent
στο σωλήνα φυγοκέντρησης CellSolutions ™ 12 mL, χωρις αναταραχη.
5) Συµπυκνώστε το δείγµα µε φυγοκέντριση (10 λεπτά σε 600 x g).
6) Εκχύστε και απορρίψτε κατάλληλα το υπερκείµενο.
7) Κρατήστε το σωληνάριο δείγµατος αναστρέφωµενος και τοποθετήστε το σε
απορροφητικό χαρτί για 1 λεπτό.
8) Αφήστε το σωληνάριο δείγµατος µέχρι να εµφανιστεί όχι περισσότερο υγρό στο
απορροφητικό χαρτί.
9) Αναµείξτε κυκλικα το ίζηµα κυττάρων για 5 δευτερόλεπτα. Μεγάλα σφαιρίδια
µπορούν να απαιτούν 10 δευτερόλεπτα.
10) Ετοιµάστε παρασκευάσµατα πλακων χρησιµοποιώντας ητε το CellSolutions ™
αυτοµατοποιηµένο ή χειροκίνητο τρόπο για την προετοιµασία διαφανειών.
11) Αφήστε το αιώρηµα των κυττάρων να στεγνώσει, µε κατοπην επιχριση και
προστασια µε λεπτα πλακιδια.
12) Αναστείλετε δείγµατα σε 2 mL του CS-Lytic για αποθήκευση.
ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ
1. Τα κυτταρολογικά δείγµατα πρέπει να διατηρούνται σε CS-Lytic το συντοµότερο
δυνατόν µετά τη λυψη. Ιδανικά η διαδικασία αυτή θα πρέπει να πραγµατοποιτε
στην κλινική όπου γινεται λυψη δειγµατως. Εάν ένα δείγµα, το οποίο δεν έχει
διατηρηθεί, αλιωθεί βιολογικα, δεν θεωρείται ικανοποιητικό για περαιτέρω
επεξεργασία και εξέταση.
2. Τα υπερβολικά µατωµένα δείγµατα µπορεί να
ερυθροκυττάρων παρά τη µεταχείριση στο CS-Lytic.

διατηρούν

κατάλοιπα

3. Μην χρησιµοποιείτε το CS-Lytic για τη διατήρηση τεµαχίων ιστού που είναι
µεγαλύτερα από 5 χιλιοστόµετρα κατά µέση διάµετρο.
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4. Για µία µόνο χρήση. Μετά τη µεταφορά ενός δείγµατος, το CS-Lytic δεν µπορεί
να επαναχρησιµοποιηθεί για ένα άλλο δείγµα.

CellSolutions, LLC,
1100 Revolution Mill Drive Suite 1,
Greensboro, NC, 27405, USA
Phone: 336-510-1120
www.cellsols.com

CellSolutions Europe Ltd.,
Hurstbourne Cottage,
Cornwells Bank, Newick East Sussex
BN4 4RJ
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