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CellSolutions™ GluCyte™  Cell Adherent  
 

Αριθµός Καταλόγου:  GCK-100NE (component of GCK-500-M) 
 GCK-100ANE (component of GCK-500-A) 

   GCK-25NE (component of GCK-100-M) 
 
ΣΚΟΠΟΥΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ 
 
Το CellSolutions™ GluCyte™ Cell Adherent (GluCyte™) χρησιµοποιείται για την 
επεξεργασία πλακών για µικροσκοπική αξιολόγηση υγρών κυτταρολογικών δειγµάτων.  
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 GluCyte™ δηµιουργήθηκε και σχεδιάστηκε ειδικά για χρήση µε το  
CellSolutions™ General Cytology Preservative (C-101) 
CellSolutions™ Blue Preservative (CB-102) 
CellSolutions™ Red Lytic General Preservative (CR-102) 
CellSolutions™ CellSolutions™ Density Reagent (DR-101) 
CellSolutions™ Glass Slides (GCK D4) 
CellSolutions™ 12 ml Polypropylene Centrifuge Tubes (GCK D1) 
 
Η επεξεργασία των δειγµάτων µε GluCyte™, καθώς επίσης και οποιαδήποτε 
προηγούµενα βήµατα κατά την προετοιµασία δειγµάτων συµπεριλαµβανοµένης της 
συλλογής και της συντήρησης των δειγµάτων, πρέπει να γίνεται από ειδικευµένο ιατρικό 
προσωπικό. Το GluCyte™ συνιστάται για την επεξεργασία των ακόλουθων 
συντηρηµένων τύπων δειγµάτων:  ούρων, εκπλυµάτων, σωµατικών υγρών, 
επιχρισµάτων, αποξέσεων και πτυέλων. Για in-vitro διαγνωστική χρήση. 
 
 
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΚΑΙ ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ 
 
Το GluCyte™ επιτρέπει τη µεταφορά και συγκόλληση των υγρών κυτταρολογικών 
δειγµάτων σε αντικειµενοφόρες πλάκες µικροσκοπίου. Τα δείγµατα αφήνονται να 
στεγνώσουν επάνω στις πλάκες ενώ δεν απαιτείται περαιτέρω στερεοποίηση. Η µέθοδος 
Παπανικολάου ή άλλοι µέθοδοι επιχρίσµατος µπορούν να χρησιµοποιηθούν για την 
επίχριση των αντικειµενοφόρων πλακών. 
 
 
ΣΥΝΘΕΣΗ / ΕΝΕΡΓΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ 
 
Ουσία    % WT                        CAS No  EC No. 
 
Μετουσιωµένη Αιθανόλη  23.5%   64-17-5  200-578-6   
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Κινδύνοι και προφυλάξεις 
 
Κινδύνου 
 
H226    Υγρό και ατµοί εύφλεκτα 
 
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). 
 
 
ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΦΥΛΑΞΗ ΚΑΙ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΖΩΗΣ 
 
Φυλάσσετε το GluCyte™ 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. 
 
 
ΣΥΛΛΟΓΗ ΔΕΙΓΜΑΤΩΝ 
 
Ο κλινικός γιατρός συλλέγει τα δείγµατα χρησιµοποιώντας είτε ένα βουρτσάκι Rovers® 
Cervex-Brush ή άλλη παρόµοια εγκεκριµένη συσκευή δειγµατοληψίας. Η κεφαλή της 
ψήκτρας αφαιρείται από το στήριγµά της και βυθίζεται σε φιαλίδιο γεµάτο µε 
CellSolutions™ General Cytology Preservative. Κατόπιν το φιαλίδιο πωµατίζεται 
σφιχτά, επισηµαίνεται και αποστέλλεται στο εργαστήριο. 

 
  

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ 
 

1. Το GluCyte™ δεν είναι υγρό συντήρησης και δεν πρέπει να χρησιµοποιείται για 
τη φύλαξη των κυτταρολογικών δειγµάτων. 
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2. Για µία χρήση µόνο. Όταν ένα δείγµα έχει επεξεργαστεί µε το GluCyte, το 

GluCyte δεν µπορεί να επαναχρησιµοποιηθεί για ένα άλλο δείγµα. 
 

3. Χρησιµοποιείτε µόνο εξουσιοδοτηµένα CellSolutions™ αναλώσιµα µε το 
GluCyte™. Η χρήση αναλώσιµων (π.χ. πλακών, αντιδραστηρίων πυκνότητας 
κ.λπ) από άλλους κατασκευαστές, δεν έχει επικυρωθεί. 

 

        
CellSolutions, LLC,     CellSolutions Europe Ltd., 
1100 Revolution Mill Drive Suite 1,   Hurstbourne Cottage, 
Greensboro, NC, 27405, USA   Cornwells Bank, Newick East Sussex 
Phone: 336-510-1120    BN4 4RJ 
www.cellsols.com 
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Χειροκίνητη µέθοδος GluCyte™ 
Αναδεύστε το φιαλίδιο δειγµάτων για περίπου 10 δευτερόλεπτα. Αυτό θα έχει ως αποτέλεσµα τη διάσπαση 
πολλών από των συστάδων κυττάρων και την εξασφάλιση οµοιογένειας του δείγµατος. Οι διαγνωστικές 
συστάδες κυττάρων παραµένουν συνήθως άθικτες. Μεταφέρετε όλο το δείγµα σε έναν κατάλληλα 
επισηµασµένο σωλήνα φυγοκέντρισης διαυγούς πολυπροπυλενίου των 12mL. Η συσκευή συλλογής 
παραµένει στο φιαλίδιο. 
*Προσθέστε 2ml CellSolutions™ Density Gradient στο σωλήνα των 12ml πριν από τη µεταφορά του δείγµατος 
εάν ακολουθείτε το βήµα καθαρισµού. 
 
Φυγοκεντρήστε το σωλήνα σε έναν οριζόντιο στροφέα στα 800 x g για 10 λεπτά. Βεβαιωθείτε πως η 
φυγόκεντρος είναι ισορροπηµένη πριν ξεκινήσει τη λειτουργία της. 
 
 
Μετά το πέρας της φυγοκέντρισης, µεταγγίστε προσεκτικά το υγρό από το σωλήνα φυγοκέντρισης, αφήνοντας 
πίσω το κυτταρικό ίζηµα. Ο σωλήνας πρέπει να αναστρέφεται µε µια γρήγορη οµαλή κίνηση και µε γωνία 
κλίσης περίπου 80º έτσι ώστε το υγρό να αποστραγγίζεται στη µια πλευρά του σωλήνα. 
 
 
Εφόσον η αφαίρεση του υγρού φτάσει στο σηµείο ελαφρού στάγµατος, ο αναστρεφόµενος σωλήνας πρέπει να 
τοποθετείται σε µια απορροφητική πετσέτα για ένα λεπτό, έως ότου δεν υπάρχει πλέον ρευστό υπόλειµµα 
στην πετσέτα. Μόλις ολοκληρωθεί η αφαίρεση του υγρού, επιστρέψτε το σωλήνα σε όρθια θέση. 
Τοποθετήστε το σωλήνα στο στατώ επεξεργασίας. 
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Χρησιµοποιήστε το δοσοµετρητή GluCyte™ για να προσθέσετε 200ul GluCyte™ στον αναλώσιµο σωλήνα 
των 13x75mm (ή 12x75mm). 
 
 
Αναδεύστε το αραιωµένο κυτταρικό ίζηµα για 5 δευτερόλεπτα. Ελέγξτε οπτικά για να βεβαιωθείτε ότι το 
κυτταρικό ίζηµα έχει διασπασθεί. Αναδεύστε περισσότερο εάν είναι απαραίτητο. 
 
 
Χρησιµοποιώντας µια πιπέτα µεταφοράς, µεταφέρετε 2 σταγόνες του κυτταρικού µίγµατος εντός ενός 
αναλώσιµου σωλήνα των 13x75mm (ή 12x75mm) που περιέχει το GluCyte™. Το υπολειµµατικό υλικό που 
παραµένει στην πιπέτα, πρέπει να επιστρέφεται στο σωλήνα φυγοκέντρισης. Τα δείγµατα µε µικρό (µη-ορατό) 
ίζηµα καταστούν αναγκαία την πρόσθεση 100ul GluCyte™ απευθείας στο σωλήνα φυγοκέντρισης που 
περιέχει το δείγµα. Αναµείξτε/αναδεύστε το δείγµα για 5 δευτερόλεπτα. 
 
Χρησιµοποιήστε την ίδια πιπέτα µεταφοράς για να µεταφέρετε 2 σταγόνες του αιωρήµατος GluCyte™ σε µία 
κατάλληλα επισηµασµένη και ειδικά επικαλυµµένη µικροσκοπική αντικειµενοφόρο πλάκα, τοποθετηµένη σε 
επίπεδη επιφάνεια. Οι σταγόνες πρέπει να κατανέµονται οµοιόµορφα σε µια διάµετρο των 12-14um και να 
στεγνώνουν εντός 60 λεπτών δηµιουργώντας µία σταθερή, κυκλική µονοστοιβάδα κυττάρων. Η πιπέτα µπορεί 
να τοποθετείται εντός του µικρού σωλήνα για να σηµατοδοτεί τη θέση του τελευταίου επεξεργασµένου 
δείγµατος. 
 
Μόλις ετοιµάσετε µια σειρά αντικειµενοφόρων πλακών, χρησιµοποιήστε τη βάση στήριξης του σωλήνα για 
να ωθήσετε τις αντικειµενοφόρους πλάκες στο πίσω µέρος της θήκης από ακρυλικό γυαλί. Είστε πλέον 
έτοιµοι να επεξεργαστείτε και άλλες αντικειµενοφόρους πλάκες. Το στέγνωµα των αντικειµενοφόρων πλακών 
απαιτεί τουλάχιστον µία ώρα. Όταν ολοκληρωθεί η διαδικασία στεγνώµατος, οι αντικειµενοφόροι πλάκες 
είναι έτοιµες για χειροκίνητη ή αυτοµατοποιηµένη χρώση και τοποθέτηση των καλυπτρίδων τους. 
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Παρατηρήστε το µέγεθος του κυτταρικού ιζήµατος και 
αραιώστε µε το αντίστοιχο ποσό απιονισµένου ύδατος 
χρησιµοποιώντας το δοσοµετρητή αραιωτικού διαλύµατος. 
Το διάγραµµα στα δεξιά µπορεί να χρησιµοποιηθεί ως 
οδηγός για τη διάλυση. 
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