
 

 

 

 

 (HEPES)فاقد  HBSSمحلول 
 یقـاتیتحق یکـارها یفقـط بـرا

 

 BI-1402شمـاره کاتالوگ: 

 

 محصـول یـفتوص
 

 یهاطیمحدر  هاسلولحفظ  یبرا Wallaceو  Hanks لهیوسبه 1949در سال  ( Hanks' Balanced Salt Solution) Hank's محلول نمک متعادل یا HBSSمحلول 
 کندیم یجادا یطیمح یمیایی،به لحاظ ش شدهفیتعرمتعادل و  یمحلول نمک یک عنوانبه HBSS یطکربن ساخته شد. مح دیاکسیدفاقد  یاکربن کم  دیاکسید یدارا

 متعادل عبارت است از: یمحلول نمک یکخالصه، نقش  طوربه. کندیمحفظ  یبرون تن یطرا در مح هاسلول یو ساختار یزیولوژیکیف یتکه تمام

 در داخل و خارج سلول اسمزی تعادل حفظ •

 سلول یسممتابول یبرا ازیموردن یآل یرغ یهاونی و آب کردن فراهم •

 سلول یسممتابول یالزم برا یانرژ کردن فراهم •

 محیط در( 2/7 – 6/7) یزیولوژیکف pHحفظ  یبرا بافری اثر •
کردن  یقرق ی،بافت یا یسلول یهانمونه ونقلحملاز سطوح،  یقبل از جداساز هاسلول یکشت سلول، مانند شستشو یاز کاربردها یعیوس یفط یبرا HBSS طیمح

 یطشالتورها از مح یشستشو ی( براBI-1402محصول؛  ین)ا یمو کلس یزیومفاقد من یهاونیفرموالس. شودیماستفاده  هامعرف یسازآمادهشمارش، و  یبرا هاسلول
 ین. اشودیماستفاده  هامعرف یسازآماده یبرا ایترانسپورت  یطمح عنوانبه عموماً یزیمو من یمکلس یحاو یهاونیفرموالسسلول الزم است.  یکشت قبل از جداساز
 .شودیم ید( تولBI-1402-05) یتریلیلیم 500( و BI-1402-01) یتریلیلیم 100محصول در دو حجم 

 

 یفیکنترل ک

 شفاف محلول قرمز،: ظاهر •

• pH :6/8-7/7  

 دشدهییتأ: استریلیته •

 یکیدر تار ،گرادیسانتدرجه  2-8: ینگهدار شرایط •

 ماه 6: مفید عمر •

 یزیومفاقد من یم،: فاقد کلسیآل یرغ یهانمک •
 

 نکات
 .یدمحصول توجه کن ینگهدار شرایط به •

 .ید، از محصول استفاده نکنمصرفخیتار اتمام از بعد •

 .یدکن یو دور از تابش نور نگهدار یکتار فضای در را محصول •

 (.ینارهود الم یرمثال ز طوربه) یداستفاده کن یلاستر شرایط در را محصول •

 .ید( استفاده کنیمحصول از پوشش مناسب )مانند دستکش، ماسک، و کاله بهداشت زدر هنگام استفاده ا ی،اجتناب از آلودگ برای •

خواهد  ییرمکمل تغ یتمحصول، با توجه به ماه مصرفخیتارو  ینگهدار یطکشت افزوده شوند. شرا یطبه مح یلاستر صورتبه یدبا کیوتیبیآنتمانند  ییهامکمل •
 کرد.

 .یدرسوب باشد از آن استفاده نکن یحاو یاکدر بوده  یطمح کهیدرصورتاز هرگونه ذرات معلق باشد.  یشفاف و عار یدکشت با محیط •

خواهد  یشافزا یطبار، نسبت هوا به مح یناول یبعد از باز شدن محصول برا ید، توجه داشته باششودیمنوبت استفاده  ینچند یکشت برا یطمح ینکه از ا مواردی در •
و درب آن محکم بسته شود.  ینگهدار یتریلیلیم 50 یلاستر یهالولهدر  یطمح یماندهباق شودیم یهشد. توص خواهد یاییزودتر از حد انتظار قل یطمح ین،. بنابرایافت



 

 

 خواهد بود. استفادهقابلمحصول  یرو شدهدرج مصرفخیتارصورت تا  یندر ا

 .است یقاتیاستفاده تحق یبرا فقطمحصول  این •
 
 هایژگیو

 رد است.فنلو  یمسد یکربناتب یمحصول حاو این •

 است. HEPES و یزیم،سولفات من یم،کلس یدمحصول فاقد کلر این •
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