
 

 للحفظ بالتبريد OriGen CryoPurمحاليل 
 

ها جيدًا قبل استخدام الجهاز. اتبع دائًما بروتوكول مؤسستك.مالحظة:  هذه التوجيهات وفهم  يجب قراءة 
 

 مخصصة للحفاظ على الخاليا الجذعية ومكونات الدم في حالة مجمدة. DMSOو OriGen DMSO: إن تركيبات االستخدام المقصود
 

 لالستخدام البحثي فقط. الواليات المتحدة األمريكية وكندا:
 

هو سائل صاٍف عديم الرائحة استرطابي بشكٍل أساسي وقابل لالمتزاج OS6H2C - DMSO: ثنائي ميثيل سلفوكسيد )وصف الجهاز  )
جدار الخلية بحرية ويحل محل الماء داخل الخلية، مما يؤدي إلى تقليل درجة تجمد الماء  DMSOبالتبريد: يخترق آلية الحماية  في الماء.

م ت المتبقي داخل الخلية. وعندما تنخفض درجة الحرارة أثناء دورة التجمد، يُمنع تمدد بلورات الثلج، مما يحمي الخلية من االنفجار.
، والخاليا 3، ونسيج المبيض2متنوعة من أنواع الخاليا، بما في ذلك نخاع العظم البشريللحفاظ على مجموعة  DMSOاستخدام 

ة للدم4البنكرياسية والصفائح الدموية  .5، والخاليا الجذعية المُكو ِّن
 

 البادئة معنى 
CP-XXXX  >99.9%  منDMSO النقي معبأ في قنينة 
SP-XXXX  >99.9%  منDMSO النقي معبأ في محقنة 
CD-XXXX  خليطDMSO/Dextran  معWFI معبأ في قنينة 
SD-XXXX  خليط منDMSO/Dextran  معWFI معبأ في محقنة 

CDS-XXXX  خليطDMSO/Dextran مع محلول ملحي معبأ في قنينة 
SDS-XXXX  خليط منDMSO/Dextran مع محلول ملحي معبأ في محقنة 

 
 في كود المنتج. XXXXيمكن تحديد حجم المنتج من خالل األرقام الموجودة بدالً من 

 
 تحذيرات:

 
مهايئ لالستخدام مرة واحدة فقط - . ال تعيد استخدام OriGen VSV: يمكن السحب عدة مرات من القنينة باستخدام 

DMSO .بعد التعرض للخاليا أو األنسجة 
 
 التعقيم إلى تلف المنتج.ال تعيد التعقيم: قد تؤدي إعادة  -
 
 ال تستخدم المنتج إذا كانت العبوة تالفة. -
 
 ال تستخدم المنتج بعد تاريخ انتهاء الصالحية. -
 
 .النقي مباشرة إلى منتج الخلية DMSOال تضف النقي بالماء.  DMSOتتولد الحرارة عند مزج  سام: -
وهو مذيب قوي يؤثر على العديد من المواد البالستيكية الشائعة  DMSO: مذيب قوي - عبارة عن مذيب عضوي قطبي للغاية 

(ABS ،PVC ،PC قد يحدث تدهور في الكيس أو األنابيب، وقد يتم إطالق منتجات ثانوية غير مرغوب فيها في .)إلخ ،
 العينة.

 حقنة قبل االستخدام.امسح الم الجزء الخارجي من المحقنة أو القنينة غير معقم. -
 غير مخصص للحقن أو لالستخدام الوريدي -
 من منتج الخلية قبل إعطائه للمريض. DMSOيجب إزالة  -
تم اإلبالغ عن آثار عكسية تتوقف على الجرعة، بما في ذلك الغثيان، والقيء، واالحمرار، والحمى، والقشعريرة، وضيق التنفس،  -

خفاضه بشكل مؤقت، وفرط الحساسية، واعتالل الدماغ، والنوبات التشنجية، مع الحقن وأعراض القلب، وارتفاع ضغط الدم أو ان
أو يغير من تأثير مضادات التخثر  DMSO. قد يزيد 7DMSO-التسريبي بالخاليا الجذعية المكو نة للدم المحفوظة بالتبريد 

 .8والستيرويدات وحاصرات بيتا والمهدئات
 

 تعليمات االستخدام:
 القنينات

 إغالق القنينات بغطاء "التدوير/والنزع". يتم .1
 انزع الغطاء واترك قطعة التغضين األلومنيوم في مكانها عند السحب باإلبرة في المحقنة. .2
 .VSV(، انظر تعليمات استخدام VSVفي حالة استخدام مسمار القنينة بدون إبرة ) .3
 ، والسدادة.، انزع الغطاء البالستيكي، وقطعة التغضين من األلومنيومDMSOلصب  .4

 المحاقن
 لالستخدام المعقم، انقل المحقنة إلى مجال معقم. قم بإزالة جميع األجزاء من العبوة. .1

 تُستخدم عالمات التدريج للمرجعية فقط. ال تستخدمه بدالً من أدوات معايرة الكميةمالحظة: 
 تعليمات استخدام الماكينة الخاصة بك(.قم بتعقيم اللحام باألنابيب المتصلة وتوصيله بوصلة النقل أوالمعدات )اتبع  .2
 افتح محبس المحقنة وأضف واقي البرودة. .3

 التجميد
 درجة مئوية وأضفه إلى الخاليا. 37النقي، ثم قم بتبريده إلى أقل من  DMSOقم بتخفيف  .1

لفترات  DMSOساًما للخاليا إذا تم استخدامه بتركيزات عالية وإذا تعرضت الخاليا لـ  DMSOقد يكون  مالحظة:
. وقد DMSOمن الحجم( من  %10مول ) 1.6طويلة. عادةً ما يتم حفظ الخاليا الجذعية مبردة في محلول يحتوي على 

 .1تم اإلبالغ عن أن التركيزات األعلى أو األقل من ذلك، تقل فيها قدرة الخاليا على البقاء
 .6دقيقة على األقل الختراق الخاليا 20لمدة  DMSOاترك محاليل  .2
 .DMSOدقيقة بعد إضافة  30دأ التبريد في غضون اب .3

 اإلذابة
 من المنتج الخلوي بمجرد ذوبانه. DMSOاغسل محاليل  .1

هذه المرحلة من اإلجراء، وقد يكون من المستحسن تخفيف  مالحظة: تدريجيًا  DMSOتكون بعض الخاليا حساسة في 
 .DMSOلتقليل اإلجهاد التناضحي الذي تتعرض له الخاليا عند غسل 

 ابدأ تسريب منتج الخلية في أقرب وقت ممكن بعد اإلذابة. .2
 

 : يتم التعقيم عن طريق الترشيح المعقم.التعقيم
 

في محاقن أو قنينات. تتم تعبئة المحاقن بشكل فردي أو في مجموعة من اثنين في حاوية بالستيكية،  CryoPurيتم تعبئة محاليل  التعبئة:
 ة. تتم تعبئة القنينات في علب كرتونية.ثم تعبئتها في علبة كرتوني

 
 التخزين:

 
 يُخزن في منطقة مظلمة جيدة التهوية -

 
DMSO:  درجة مئوية. 30-20درجة مئوية. التخزين الموصى به عند  18يتجمد )يتصلب( عند 

 
DMSO/Dextran: + درجات مئوية 8إلى + 2التخزين في الثالجة: من 

 
 

يجب على أي مستخدم/عميل لديه شكوى أو غير راٍض عن جودة المنتج و/أو مطابقته للمواصفات و/أو موثوقيته و/أو سالمته الشكاوى: 
أو موزعها المعتمد. في حالة وقوع حادث أو احتمالية وقوع حادث خطير  OriGen Biomedicalو/أو فعاليته و/أو أدائه إخطار شركة 

أو  OriGen Biomedicalهور خطير في الحالة الصحية لمريض أو مستخدم، يجب تحذير شركة من شأنه أن يؤدي إلى وفاة أو تد
موزعها المعتمد على الفور عبر الهاتف أو الفاكس أو من خالل إرسال خطاب. يجب أن تكون جميع الشكاوى مصحوبة باسم )أسماء( 

كوى وطبيعة الشكوى مع أكبر قدر ممكن من التفاصيل واإلشارة ومراجع ورقم )أرقام( دفعة المكون )المكونات( واسم وعنوان مقدم الش
 إلى الرد المطلوب.

 
 إخالء المسؤولية

هذا الجهاز وأنه خاٍل من أي عيوب في الصناعة أو المواد وقت  OriGen Biomedicalتضمن شركة  استخدام الرعاية المعقولة في تصنيع 
الوحيد في إصالح أو استبدال أي جهاز ترى أنه كان معيبًا في وقت الشحن. يتحمل  OriGen. يتمثل التزام OriGenالشحن من شركة 

م يالمشتري جميع المسؤوليات الناتجة عن سوء االستخدام أو إعادة االستخدام أو أي استخدام آخر بخالف ما هو مقصود، بما في ذلك إعادة تعق
أو األضرار أو النفقات العرضية أو التبعية الناتجة عن استخدام هذا المنتج. يحل المسؤولية عن الخسائر  OriGenهذا المنتج. ال تتحمل شركة 

 هذا الضمان محل جميع الضمانات األخرى، سواء كانت ضمنية أو صريحة أو شفهية أو مكتوبة.
_____________________________ 
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