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4. Μνωδογόνον γραμμάρια 
"Ετεραι προστεθεΐσαι ούσίαι 
Φύσις % 

5. Ώ ς παράγραφος 7 παραρτήματος 3. 
6. Ώ ς παράγραφος 5 παραρτήματος 3. 

7. Ώ ς παράγραφος 8 παραρτήματος 3. 
8. Ώ ς παράγραφος 8 παραρτήματος 4. 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 6 (συνέχεια) 
ΣΥΜΒΟΥΛΙΩΝ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ 

Ευρωπαϊκή Συμφωνία (κ.λ.π. ώς ανωτέρω) 
1. "Ονομα παράγωγου 
2. "Υδωρ άπεσταγμένον, άποστειρωμένον και άπυρετογόνον δια τήν έπανα-

σύστασιν του ανθρωπίνου ίνωδογόνου. 
3. Ποσότης κ. έκ. 

Ό περί της Ευρωπαϊκής Συμφωνίας περί 'Ανταλλαγής 'Αντιδραστηρίων 
δια τον καθορισμόν ομάδων αίματος ,(Κυρωτικός) Νόμος του. 1968 εκδίδεται 
δια δημοσιεύσεως είς τήν έπίσημον εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας συ μ, 
φώνως τω "Αρθρω 52 του Συντάγματος. 

'Αριθμός 13 του 1968 

ΝΟΜΟΣ ΚΥΡΩΝ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΝ ΣΥΜΦΩΝΙΑΝ ΠΕΡΙ ΑΝΤΑΛ

ΛΑΓΗΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΔΙΑ ΤΟΝ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΝ ΤΩΝ 
ΟΜΑΔΩΝ ΑΙΜΑΤΟΣ. 

Ή Βουλή τών 'Αντιπροσώπων ψηφίζει ώς ακολούθως : 

Ι. Ό παρών Νόμος θα άναφέρηται ώς ό περί της Ευρωπαϊκής Συμφω- Συνοπτικός 
νίας περί 'Ανταλλαγής 'Αντιδραστηρίων διά τον καθορισμόν ομάδων τίτλος. 
αίματος (Κυρωτικός) Νόμος τοΰ 1968. 

2. Έν τω παρόντι Νόμω, έκτος εάν έκ του κειμένου πρόκύπτη διάφορος Ερμηνεία. 
έννοια— 

«Συμφωνία» σημαίνει τήν Εύρωπαϊκήν Συμφωνίαν περί ανταλλαγής 
αντιδραστηρίων δια τον καθορισμόν. των ομάδων αίματος τήν γενο
μένην έν Στρασβούργω τήν Ι4ην Μαΐου 1962· 

3. Ή Συμφωνία, τής οποίας το κείμενον εκτίθεται είς τον Πίνακα κορωσις 
και τήν οποίαν ή Δημοκρατία υπέγραψε βάσει αποφάσεως τοΰ Ύπουρ-

 Συ
μφω

νία
ς 

γικου Συμβουλίου ύπ' άρ. 7063 και ήμερομηνίαν 28 Σεπτεμβρίου 1967, 
δια τοΰ παρόντος Νόμου κυροϋται. 

ΠΙΝΑΞ . · . . - . ■ 
Σειρά.Ευρωπαϊκών Συνθηκών No. 39 

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΠΕΡΙ ΑΝΤΑΛΛΑΓΗΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ 
ΔΙΑ ΤΟΝ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΝ ΤΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΑΙΜΑΤΟΣ. ; 

Αϊ συμβαλλόμενοι Κυβερνήσεις τών Κρατών μελών τοΰ -Συμβουλίου της 
Ευρώπης, .> -_ . '" - ■-:■ 
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"Εχουσαι ύττ' όψει ότι τα αντιδραστήρια δια τον καθορισμόν των ομάδων αίματος 
διατίθενται εις περιωρισμένας ποσότητας· 

Πιστευουσαι ότι θα ήτο λίαν εύκταΐον όπως, εν πνεύματι ευρωπαϊκής αλλη
λεγγύης, τά Κράτη μέλη βοηθοΰν άλληλα, εν περιπτώσει ανάγκης, δια τήν προ
μήθειαν των αντιδραστηρίων τούτων προς καθορισμόν των ομάδων αίματος· 

Θεωροϋσαι ότι ή αμοιβαία αϋτη βοήθεια θά ήτο δυνατή μόνον εφ' όσον αί 
Ιδιότητες καΐ ή χρήσις των αντιδραστηρίων τούτων προς καθορισμόν των ομάδων 
αίματος, θά ύπέκειντο εις κανονισμούς θεσπιζόμενους άπό κοινοϋ ύπό τών Κρατών 
μελών και εφ' όσον ή εισαγωγή τών αντιδραστηρίων τούτων θά άπέλαυεν τών 
αναγκαίων ευκολιών καΐ εξαιρέσεων, 

Συνεφώνησαν ως ακολούθως : 
"Αρθρον Ιον 

Προς τον σκοπόν τής εφαρμογής τής παρούσης Συμφωνίας, οί όροι «αντιδρα
στήρια διά τον καθορισμόν τών ομάδων αίματος» αναφέρονται εις πάντα τά αντιδρα
στήρια ανθρωπινής, ζωικής, φυτικής ή άλλης προελεύσεως, διά τον καθορισμόν 
τών ομάδων τοϋ αίματος και τήν άνίχνευσιν τών ασυμβατοτήτων αύτοΰ. 

Πάν Συμβαλλόμενον Μέρος δύναται κατά τόν χρόνον τής υπογραφής τής 
παρούσης Συμφωνίας ή τής καταθέσεως τών οργάνων επικυρώσεως, εγκρίσεως 
ή έμμονης, διά δηλώσεως απευθυνόμενης προς τόν Γενικόν Γραμματέα τοϋ Συμβου
λίου της Ευρώπης, νά περιορίση τήν έφαρμογήν τής παρούσης Συμφωνίας έπι 
αντιδραστηρίων ανθρωπινής προελεύσεως διά τόν καθορισμόν τών ομάδων τοϋ 
αίματος. Ή δήλωσις αΰτη δύναται νά άποσυρθή οποτεδήποτε, κατόπιν κοινο
ποιήσεως απευθυνόμενης προς τόν Γενικόν Γραμματέα του Συμβουλίου τής Ευρώ
πης. 

"Αρθρον 2ον 
Τά Συμβαλλόμενα Μέρη αναλαμβάνουν τήν ύποχρέωσιν, εφ' όσον διαθέτουν 

επαρκή αποθέματα διά τάς ίδιας αυτών άνάγκας, νά παρέχουν αντιδραστήρια κα
θορισμού ομάδων αίματος ττρός έτερα Μέρη έχοντα έπείγουσαν ανάγκην τούτων, 
άνευ ετέρας οικονομικής επιβαρύνσεως πλην τής απαιτουμένης διά τήν κάλυψιν 
τών εξόδων συλλογής, παρασκευής, καί μεταφοράς τών εν λόγω ουσιών ώς και— 
ενδεχομένως—της καταβολής τής αξίας αγοράς τούτων. 

"Αρθρον 3ον 
Τά αντιδραστήρια διά τόν καθορισμόν τών ομάδων αίματος τίθενται εϊς τήν διά

θεσιν τών έτερων Συμβαλλομένων Μερών ύπό τόν όρον ότι ουδέν κέρδος θά απο
κομίζεται έκ τής διαθέσεως τούτων, δτι τά αντιδραστήρια θά χρησιμοποιούνται 
αποκλειστικώς δι* Ιατρικούς σκοπούς καί δτι θά παραδίδωνται μόνον εις 'Οργανι
σμούς υποδεικνυόμενους ύπό τών ενδιαφερομένων Κυβερνήσεων. 

"Αρθρον 4ον 
Τά Συμβαλλόμενα Μέρη εγγυώνται τήν τήρησιν τών όρων ώς καθορίζονται εϊς 

το Πρωτόκολλον τής παρούσης Συμφωνίας. 
'Επίσης θά συμμορφοϋνται προς τους κανονισμούς τους όποιους άπεδέχθησαν 

διά τήν διεθνή τυποποίησιν είς τόν τομέα τούτον. 
Πάσα αποστολή αντιδραστηρίων διά τόν καθορισμόν τών ομάδων αίματος θά 

συνοδεύηται ύπό πιστοποιητικού έμφαίνοντος ότι ή παρασκευή αυτών έγένετο 
συμφώνως προς τους έν τω Πρωτοκολλώ αναφερομένους όρους. Το έν λόγω 
πιστοποιητικόν θά συντάσσεται επί τή βάσει υποδείγματος ευρισκομένου είς το 
Παράρτημα τοΰ Πρωτοκόλλου. 

Τό Πρωτόκολλον καί τό Παράρτημα αύτοΰ υπέχουν μόνον θέσιν διοικητικής 
διευθετήσεως καί δύνανται νά τροποποιούνται ή νά συμπληρώνωνται ύπό τών 
Κυβερνήσεων τών Συμβαλλομένων Μερών τής Συμφωνίας ταύτης. 
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"Αρθρον 5ον 
Τα Συμβαλλόμενα Μέρη θα λαμβάνουν πάντα τά ενδεικνυόμενα μέτρα όπως, τα 

τιθέμενα είς τήν διάθεσιν αυτών ύπό των έτερων Μερών αντιδραστήρια καθορισμού 
των ομάδων αίματος, άπαλλάσσωνται παντός εισαγωγικού δασμοΰ και τέλους. 

'Ωσαύτως, θά λαμβάνουν πάντα τά απαιτούμενα μέτρα δια τήν έξασφάλισιν της 
αμέσου και ταχείας παραδόσεως των ουσιών τούτων εις τους παραλήπτας τους 
αναφερομένους είς το "Αρθρον 3 της παρούσης Συμφωνίας. 

"Αρθρον 6ον 
Τά Συμβαλλόμενα Μέρη θά κοινοποιήσουν αμοιβαίως, μέσω τοΰ Γενικού Γραμ

ματέως τοϋ Συμβουλίου της Ευρώπης, κατάστασιν τών εξουσιοδοτημένων 'Οργα
νισμών διά τήν έκδοσιν τών πιστοποιητικών τών προβλεπομένων υπό τοΰ "Αρθρου 
4 της παρούσης Συμφωνίας. 

Όμοίως τά Συμβαλλόμενα Μέρη θά κοινοποιήσουν κατάστασιν τών διά τήν 
διανομήν τών εισαγομένων αντιδραστηρίων εξουσιοδοτημένων 'Οργανισμών. Οι 
'Οργανισμοί ούτοι θά είναι—εν τω μέτρω τοΰ δυνατού—οί αύτοι με τους αναφερο
μένους εις το "Αρθρον 6 της Ευρωπαϊκής Συμφωνίας διά τήν άνταλλαγήν θεραπευ
τικών ουσιών ανθρωπινής προελεύσεως. 

"Αρθρον 7ον 
Ή προσχώρησις είς τήν παροΰσαν Συμφωνίαν είναι δυνατή δι ' δλα τά Μέλη τοΰ 

Συμβουλίου της Ευρώπης τά όποια δύνανται νά καταστούν Μέρη διά : 
(α) υπογραφής άνευ επιφυλάξεως κυρώσεως ή εγκρίσεως, ή 
(β) υπογραφής ύπό τήν έπιφύλαξιν τής κυρώσεως ή εγκρίσεως ακολουθού

μενης άπό έπικύρωσιν ή έγκρισιν. 
Τά έγγραφα επικυρώσεως ή εγκρίσεως θά κατατίθενται παρά τώ Γενικώ Γραμ

ματεϊ τοΰ Συμβουλίου τής Ευρώπης. 

"Αρθρον 8ον 
Ή παρούσα Συμφωνία θά τεθή εν ίσχύϊ ένα μήνα μετά τήν ήμερομηνίαν υπογρα

φής της ύπό τριών Μελών τοΰ Συμβουλίου άνευ επιφυλάξεως κυρώσεως ή εγκρί
σεως τής υπογραφής των, ή θά έχουν επικυρώσει ή εγκρίνει ταύτην συμφώνως 
προς τάς διατάξεις τοΰ "Αρθρου 7. 

ΕΙς περίπτωσιν καθ'ήν οιονδήποτε μέλος τοϋ Συμβουλίου^ήθελεν υπογράψει μετα
γενεστέρως άνευ επιφυλάξεως επικυρώσεως ή εγκρίσεως τής υπογραφής του ή 
ήθελεν επικυρώσει ή εγκρίνει ταύτην, ή Συμφωνία θά τεθή εν ίσχύϊ ένα μήνα μετά 
τήν ήμερομηνίαν τής υπογραφής ή τήν ήμερομηνίαν καταθέσεως τών έγγραφων 
επικυρώσεως ή εγκρίσεως. 

"Αρθρον 9ον 
Άφοΰ ή Συμφωνία αϋτη τεθή εν ίσχύϊ, ή εξ Υπουργών 'Επιτροπή τοϋ Συμβουλίου 

τής Ευρώπης δύναται νά προσκαλέση οιονδήποτε Κράτος μη Μέλος τοΰ Συμβουλίου 
όπως προσχώρηση είς τήν παροΰσαν Συμφωνίαν. Ή τοιαύτη προσχώρησις θά 
τίθεται εν ίσχύϊ ένα μήνα μετά τήν ήμερομηνίαν τής καταθέσεως εϊς τον Γενικόν 
Γραμματέα οϋ Συμβουλίου τής Ευρώπης τής έγγραφου προσχωρήσεως. 

"Αρθρον ΙΟον 
Ό Γενικός Γραμματεύς τοϋ Συμβουλίου τής Ευρώπης θά κοινοποίηση εϊς τά 

Μέλη τοΰ Συμβουλίου και εϊς τά προσχωρήσαντα Κράτη : 
(α) τήν ήμερομηνίαν καθ' ην ετέθη έν ίσχύϊ ή παρούσα Συμφωνία και τά ονό

ματα τών υπογραφόντων ταύτην Μελών, άνευ επιφυλάξεως κυρώσεως 
ή εγκρίσεως τής υπογραφής των και τών εχόντων επικυρώσει ή εγκρίνει 
ταύτην 

(β) τήν κατάθεσιν τών εγγράφων τών κατά τάς διατάξεις τοϋ "Αρθρου 9 γε
νομένων προσχωρήσεων 
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(γ) πάσαν δήλωσιν και κοινοττοίησιν λαμβανομένην κατά τάς: διατάξεις του 
"Αρθρου Ι παράγραφος 2· 

(0) πάσαν κοινοττοίησιν λαμβανομένην κατά τάς διατάξεις τοϋ "Αρθρου 11 
και την ήμερομηνίαν καθ' ην θά τεθή εν ίσχύΊ'· 

(>■) πάσαν τροποποίησιν έπιφερομένην εϊς το Πρωτόκολλον και το Παράρ
τημα τούτου κατά τους δρους της παραγράφου 4 τοϋ "Αρθρου 4. 

"Αρθρον ΙΙον 
Ή παρούσα Συμφωνία θά παραμείνη έν ίσχύΊ άνευ περιορισμού της διαρκείας 

της· 
Πάν Συμβαλλόμενον Μέρος θά δύναται νά ζήτηση την εκ μέρους τούτου λήξιν 

της Συμφωνίας κατόπιν προειδοποιήσεως ενός έτους περί τούτου, προς τον Γε
νικόν Γραμματέα τοϋ Συμβουλίου της Ευρώπης. 

Είς έπικύρωσιν των ανωτέρω οι κάτωθι υπογεγραμμένοι, δεόντως προς τοΰτο 
εξουσιοδοτημένοι παρά των ενδιαφερομένων Κυβερνήσεων, υπέγραψαν τήν πα
ροϋσαν Συμφωνίαν. 

Έγένετο έν Στρασβούργω σήμερον τήν Ι4ην ήμέραν του μηνός Μαΐου τοϋ έτους 
1962, εις αγγλική ν καΐ γαλλική ν γλώσσαν, αμφοτέρων των κειμένων τούτων εχόν
των τήν αυτήν ίσχύν, εις έν μόνον άντίτυπον, το όποιον θά κατατεθή είς το *Αρ
χεΐον τοΰ Συμβουλίου της Ευρώπης. Ό Γενικός Γραμματεύς θά κοινοποίηση 
είς έκάστην ύπογράψασαν ή προσχωρήσασαν Κυβέρνησιν επικυρωμένα αντίγραφα. 

Διά τήν Κυβέρνησιν 
της Αυστριακής Δημοκρατίας : 
Διά τήν Κυβέρνησιν 
τοΰ Βασιλείου του Βελγίου : 
υπό τήν έπιφύλαξιν επικυρώσεως 
ή εγκρίσεως 
Ρ. Η. SPAAK 
Διά τήν Κυβέρνησιν 
της Δημοκρατίας τής Κύπρου : 
Διά τήν Κυβέρνησιν 
του Βασιλείου τής Δανίας : 
Διά τήν Κυβέρνησιν 
τής Γαλλικής Δημοκρατίας : 

Κατά τήν υπογραφή ν της Συμφωνίας, ή Κυβέρνησις τής Γαλλικής Δημο
κρατίας δηλοΐ, συμφώνως τω "Αρθρω Ι, δτι ή εφαρμογή τής Συμφωνίας θά 
περιορισθή είς τά αντιδραστήρια καθορισμού ομάδων αίματος, ανθρωπινής 
προελεύσεως. 

υπό τήν έπιφύλαξιν τής κυρώσεως 
ή εγκρίσεως 
G. GORSE 
Διά τήν Κυβέρνησιν 
τής Όμοσπόνδου Γερμανικής Δημοκρατίας : 
υπό τήν έπιφύλαξιν τής κυρώσεως 
ή εγκρίσεως 
Διά τήν Κυβέρνησιν 
του Βασιλείου τής Ελλάδος : 
ύπό τήν έπιφύλαξιν τής κυρώσεως 
ή εγκρίσεως 
Ν. CAMBALOUR1S 
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Δια τήν Κυβέρνησιν 
της 'Ισλανδικής Δημοκρατίας : 
Δια τήν Κυβέρνησιν 
τής Ιταλικής Δημοκρατίας : 
υπό τήν έπιφύλαξιν τής κυρώσεως 
ή εγκρίσεως 
ATTILIO PICCIONI 
Διά τήν Κυβέρνησιν 
τοΰ Μεγάλου Δουκάτου τοΰ Λουξεμβούργου 
ΰπό τήν έττιφυλαξιν τής κυρώσεως 
ή εγκρίσεως 
PIERRE WURTH 
Διά τήν Κυβέρνησιν 
τοΰ Βασιλείου των Κάτω Χωρών : 
Διά τήν Κυβέρνησιν 
του Βασιλείου τής Νορβηγίας : 
EINAR LOCHEN 

Διά τήν Κυβέρνησιν 
του Βασιλείου τής Σουηδίας : 
GUNNAR LANGE 

Διά τήν Κυβέρνησιν 
τής Τουρκικής Δημοκρατίας : 
υπό τήν έπιφύλαξιν τής κυρώσεως 
ή εγκρίσεως 
ΖΕΚΙ KUNERALP 
Διά τήν'Κυβέρνησιν 
του Ηνωμένου Βασιλείου τής Μ. Βρεττανίας 
καί τής Βορείου Ιρλανδίας : 

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΝ ΕΙΣ ΤΗΝ ΣΥΜΦΩΝΙΑΝ. 
Γ ε ν ι κ α Ι Δ ι α τ ά ξ ε ι ς . 

Ι. Είδικότης. 
Τό άντιδραστήριον διά τόν καθορισμόν των ομάδων αίματος δέον δττως συγ

κολλά άπαντα τά εξεταζόμενα δείγματα αίματος τά περιέχοντα τό όμόλογον προς 
τό αντίσωμα συγκολλητινογόνον ή ετέρας συγκολλητικός ουσίας αναγραφόμενος 
επί τής ετικέτας. 

ΕΙς άντιδραστήριον χρησιμοποιούμενον συμφώνως τη ΰπό τοΰ κατασκευαστοΰ 
υποδεικνυόμενη τεχνική, ουδείς εκ των κατωτέρω αναφερομένων παραγόντων ή 
φαινομένων πρέπει νά εμφανίζεται: 

(α) αιμολυτικά! Ιδιότητες· 
(β) αντισώματα ή συγκολλητικοί ούσίαι διάφοροι των αναγραφομένων επί 

τής ετικέτας· 
(γ) μικροβιακά προϊόντα δυνάμενα νά προκαλέσουν ψευδείς θετικάς ή άρνη

τικάς αντιδράσεις· 
(δ) ψευδοσυγκόλλησις διά σχηματισμού διατάξεως των ερυθρών αιμοσφαι

ρίων δίκην στήλης νομισμάτων (ROULEAUX)· 
(ε) φαινόμενα προζώνης. 
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2. Ισχύς. 
Ό τίτλος προσδιορίζεται δια διαδοχικών αραιώσεων αναδιπλασιαζόμενων 

του προς έξέτασιν αντιδραστηρίου, είς κατάλληλον ύγρόν άραιώσεως. Εϊς έκά
στην άραίωσιν προστίθεται ίσος όγκος εναιωρήματος ερυθρών αΙμοσφαιρίων. 
Ό τίτλος αντιστοιχεί προς τον αριθμόν τον εκφράζοντα την μεγαλυτέραν άραίωσιν 
εντός της οποίας καθίσταται ορατή μικροσκοπικώς ή συγκόλλησις, περιλαμβα
νομένου κατά τον ύπολογισμόν της άραιώσεως είς τόν όλικόν δγκον, τοΰ όγκου 
τοΟ εναιωρήματος τών ερυθρών αιμοσφαιρίων. 

Είς τήν περίπτωσιν τών ορών άντιΑ, άντιΒ και έτερων αντιδραστηρίων προορι
ζομένων Ινα χρησιμοποιηθούν έπι πλακός, ή έτοιμότης (AVIDITE) εκφράζεται 
δια τοΰ άναγκαιοϋντος προς συγκόλλησιν χρόνου έπι πλακός. 
3. Διεθνή πρότυπα και μονάδες. 

Διεθνή πρότυπα εχουσι καθορισθή ύπό τής Διεθνούς 'Οργανώσεως "Υγείας 
δια τά αντιδραστήρια καθορισμού ομάδων αίματος άντιΑ καΐ άντιΒ καΐ μελετώνται 
διά τά αντιδραστήρια άλλων ειδικοτήτων. "Εν πρότυπον διεθνές παρασκεύασμα 
περιέχει έκ τοΰ όρισμοΰ του, αριθμόν Διεθνών Μονάδων κατά MG ή ML, καΐ ό 
αριθμός ούτος είναι ανεξάρτητος τών ευρισκομένων τίτλων έπι ειδικών ερυθρών 
αιμοσφαιρίων. (*) 

Ή ισχύς τών αντιδραστηρίων καθορισμού ομάδων αίματος, διά τά όποια υπάρ
χουν διεθνή πρότυπα (άντιΑ και άντιΒ έπι τοΰ παρόντος), δύναται νά έκφρασθή 
διά Διεθνών Μονάδων(|) έπι τη βάσει τιτλοποιήσεως τοΰ άγνωστου αντιδραστη
ρίου συγκριτικώς προς το Διεθνές Πρότυπον ή προς έθνικόν ΰποπρότυπον. 

Τά διεθνή πρότυπα ορών ομάδων αίματος διατίθενται είς φύσιγγας περιέχουσας 
άπεξηραμένον άνθρώπινον όρόν. Άνασυνιστώμενος εϊς δγκον IML, ό όρος 
περιέχει κατά τόν όρισμόν 256 Δ.Μ. κατά ML. Αί φύσιγγες παρέχονται δωρεάν 
υπό τοΰ Διεθνούς Εργαστηρίου Βιολογικών Προτύπων τής Π.Ο.Υ., STATENS 
SERUMINSTITUTE, COPENHAGEN. 

Ό επόμενος πίναξ παρέχει παράδειγμα συγκριτικής τιτλοποιήσεως Διεθνούς 
Προτύπου όρου άντιΑ (S) καΐ αντιδραστηρίου άντιΑ «άγνωστου» (U) με ερυθρά 
αιμοσφαίρια Αχ και Α2Β.. .. . . 

Α2Β ερυθρά 

Όρος S 

Ι : 32 

Άντιδραστή
ριον U 

1 : 1 6 

Όρος S 

256 

"Αντιδραστή
ριον U 

128 

Α^ ερυθρά , Ι : 512 

Τίτλοι 
(ευρεθέντες) 

Ι ■■: 28 

Τίτλοι 
(ευρεθέντες) 

256 

Μονάδες 
έξ όρισμοΰ 

64 

Μονάδες 
έκ συγκρίσεως 

(*) Ή Ισχύς τών αντιδραστηρίων καθορισμού τών ομάδων αίματος τών πε
ρισσοτέρων ειδικοτήτων εκφράζεται διά τοΰ παρατηρηθέντος τίτλου 
συγκολλήσεως, είς σειράν αραιώσεων, επί εναιωρήματος ερυθρών αιμο
σφαιρίων. Ό τίτλος ύποδηλοΐ τήν άραίωσιν τοΰ αντιδραστηρίου εϊς 
την τελευταίαν άνάμιξιν ήτις εμφανίζει συγκόλλησιν (όρατήν είς το μικρο
σκόπιο ν). 

(f) Βλέπε BULL. VVLD. HLTH. ORG. (O.M.S.) 1954» *<>; 937 94* 
ΐ95°ν 3. 3Q I 
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4. Σταθερότης καΐ ημερομηνία λήξεως. 
Άποθηκευμένον ΰττό τάς συνιστώμενος υπό τοϋ κατασκευαστοϋ συνθήκας, 

έκαστον άντιδραστήριον δέον νά διατηρή τάς άπαιτουμένας ιδιότητας, τουλάχι
στον έττί εν έτος. 

Ώ ς προς τά εν υγρά καταστάσει αντιδραστήρια, ή επί της ετικέτας αναγρα
φομένη ημερομηνία λήξεως δεν πρέπει νά είναι μεταγενέστερα ενός έτους άπό 
της ημερομηνίας του τελευταίου Ικανοποιητικού ελέγχου της Ισχύος τοϋ αντι
δραστηρίου. Ή ημερομηνία λήξεως δύναται νά παραταθή περαιτέρω διά χρο
νικήν περίοδον ενός έτους κατόπιν νέου ελέγχου. 

"Οσον άφορα τά ΰπό ξηράν μορφήν αντιδραστήρια, ή έπι της ετικέτας αναγρα
φομένη ημερομηνία λήξεως θά έξαρτηθή έκ του αποτελέσματος τών δοκιμασιών 
σταθερότητος καΐ δέον νά έγκριθή υπό της κρατικής υπηρεσίας ελέγχου. 

5. Συντήρησις. 
Τά αντιδραστήρια διά τόν καθορισμόν τών ομάδων αίματος δύνανται νά συν

τηρηθούν εν υγρά ή ξηρά καταστάσει. Τά άπεξηραμένα αντιδραστήρια δέον νά 
τοποθετούνται εντός ατμοσφαίρας αδρανούς αερίου ή ύπό κενόν εντός δοχείου 
εξ ύαλου, πωματισμένου κατά τρόπον άποκλείοντα τήν εΐσοδον υγρασίας. Το 
άπεξηραμένον άντιδραστήριον δεν πρέπει νά χάνη περισσότερον τών 5% του βά
ρους του κατά τήν δοκιμασίαν διά περαιτέρω άποξηράνσεως παρουσία φωσφο
ρικού άνυδρίτου καί ύπό πίεσιν μή ύπερβαίνουσαν τά 0.02 MM υδραργύρου έπί 
24 ώρας. 

Τά αντιδραστήρια δέον νά παρασκευάζωνται άσήπτως καΐ νά είναι άπηλλαγ
μένα μικροβιακών μολύνσεων. Προς αποφυγήν αναπτύξεως μικροβίων, ή κρατική 
αρμοδία υπηρεσία δύναται νά άποφασίση τήν προσθήκην είς τό άντιδραστήριον (ή είς 
τό συνοδεΰον τά εν ξηρά καταστάσει αντιδραστήρια διαλυτικόν ΰγρόν) αντισηπτικού 
(και) (ή) αντιβιοτικού, υπό τόν δρον δτι, παρουσία της προστεθείσης ουσίας, τό 
άντιδραστήριον θά έκπληροΐ τους δρους της δραστικότητος καί τής ισχύος. 

Qi όρου ανθρωπινής.προελεύσεως διά τόν καθορισμόν τών ομάδων αίματος 
πρέπει νά περιέχουν τουλάχιστον 2,5 MG πρωτεϊνικού αζώτου κατά ML όρου υγρού 
ή άνασυσταθέντος, 

Τά έν υγρά" καταστάσει ή άνασυσταθέντα ξηρά αντιδραστήρια δέον νά είναι 
διαυγή καί νά μήν περιέχουν ίζημα, πηκτή ν ή ορατά σωματίδια. 

6. Χρώσις. 
Προτιμότερον είναι, αντιδραστήρια καθορισμού ομάδων αίματος προοριζό

μενα διά διεθνείς άνταλλαγάς νά μή χρωματίζωνται τεχνητώς, μέχρις οτού διά 
διεθνούς συμφωνίας γίνη άποδεκτόν ίν όμοιόμορφον σύστημα. Πάσα προστι
θεμένη χρωστική πρέπει νά μήν έπηρεάζη τάς συγκολλητικάς Ιδιότητας. 

7. Διάθεσις καί ποσότης. 
Τά προς καθορισμόν τών ομάδων αΤματος αντιδραστήρια δέον νά διατίθενται 

κατά τοιούτον τρόπον καί είς τοιαύτας ποσότητας ώστε τό είς έκάστην συσκευασίαν 
περιεχόμενον άντιδραστήριον νά επαρκή διά τήν έκτέλεσιν δοκιμασιών μέ ερυθρά 
μάρτυρας θετικούς ή αρνητικούς πέραν τών δοκιμασιών μέ τά άγνωστα ερυθρά.' 
Η περιεχόμενη έν έκαστη συσκευασία ποσότης πρέπει νά επαρκή—έν ανάγκη— 

διά τήν έκτέλεσιν δοκιμασιών Ισχύος τοΰ αντιδραστηρίου, ώς περιγράφονται έν τω 
παρόντι Πρωτοκολλώ. 

8. Πρωτόκολλα παραγωγής. 
Τό έργαοτήριον παραγωγής δέον νά καταγραφή είς τά πρωτόκολλα δλα τά στάδια 

της παραγωγής καί τοΰ έλεγχου τών αντιδραστηρίων καθορισμού τών ομάδων 
αίματος. Δείγματα είς ποσότητα επαρκή δλων τών διατεθέντων αντιδραστηρίων 
θά διατηρούνται ύπό τοΰ εργαστηρίου παραγωγής μέχρις εξαντλήσεως—κατά 
τεκμήριον—της μερίδος. 
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9. Ταξινόμησις των αντιδραστηρίων. 

Τά προς καθορισμόν τών ομάδων αίματος χρησιμοποιούμενα αντιδραστήρια 
δύνανται νά περιέχουν ουσίας άνθρωπίνης, ζωικής, φυτικής (ή ορυκτής) προελεύ
σεως. Τών μέν άποτελουσών το δραστικόν συστατικόν, τών Αλλων βοηθητικών 
αναγκαίων προς ένίσχυσιν τής δράσεως ή προς διατήρησιν τής σταθερότητος 
αυτών. 

Τά αντιδραστήρια ταύτα, διά λόγους τεχνικούς, κατετάγησαν είς τρεις κατηγο
ρίας, αναλόγως τής προελεύσεως του δραστικού συστατικού τούτων. Τούτο δέν 
σημαίνει δτι τά αντιδραστήρια άνθρωπίνης προελεύσεως περιέχουν α π ο κ λ ε ι 
σ τ ι κ ώ ς ουσίας άνθρωπίνης προελεύσεως ή δτι αντιδραστήρια ζωικά ή φυτικά 
δ έ ν δ ύ ν α ν τ α ι ν ά π ε ρ ι έ χ ο υ ν άνθρωπίνης προελεύσεως ουσίας. 
10. "Ετικέται, πληροφοριακά σημειώματα καί πιστοποιητικά. 

"Επί έκαστης τελικής συσκευασίας θά έπικολλαται ετικέτα είς άγγλικήν καί γαλ
λικήν γλώσσαν, εκτυπωμένη μέ μαύρα στοιχεία επί λευκής επιφανείας, καί θά φέρη 
τάς ακολούθους ενδείξεις : 

(Ι) Τίτλον καί διεύθυνσιν του εργαστηρίου παραγωγής. 
(2) Όνομασίαν τοΟ αντιδραστηρίου ως περιγράφεται εις τόν τίτλον τών 

αντιστοίχων δρων. 
(3) Όνομασίαν καί ποσότητα του αντισηπτικού (και) (ή) αντιβιοτικού—έφ' δσον 

υπάρχει—ή ενδειξις περί απουσίας τούτου. 
(4) Όγκον ή, έπι άπεξηραμένου αντιδραστηρίου, δγκον καί σύνθεσιν του 

χρησιμοποιουμένου προς διάλυσιν υγρού. 
(5) Ήμερομηνίαν λήξεως. 
(6) 'Αριθμόν μερίδος. 

Έπι πλέον, ή ετικέτα αϋτη ή ή ετικέτα του χαρτοκιβωτίου του περιέχοντος 
περισσότερος τελικάς συσκευασίας, ή το συνοδευτικόν πληροφοριακόν σημείωμα 
τών συσκευασιών, θά φέρη τάς ακολούθους ενδείξεις: 

(Ι) Τίτλον και διεύθυνσιν εργαστηρίου παραγωγής. 
(2) Όνομασίαν του αντιδραστηρίου ώς περιγράφεται είς τόν έπιγραφόμενον 

τοϋ κειμένου τών δρων τίτλου. 
(3) Όγκον ή, έπι άπεξηραμένου αντιδραστηρίου, δγκον καί σύνθεσιν τοΰ 

άναγκαιοΰντος προς διάλυσιν τοΰ αντιδραστηρίου ύγροϋ. 
(4) Ήμερομηνίαν τοΰ τελευταίου έλεγχου Ισχύος. 
(5) Ήμερομηνίαν λήξεως (εφ* δσον υπάρχει). 
(6) 'Αριθμόν μερίδος. 
(7) Κατάλληλον περιγραφήν τοΰ τρόπου χρήσεως συνιστωμένην ύπό τοΟ 

κατασκευαστοΰ. 
(8) Συνθήκας αποθηκεύσεως τών φυσίγγων προ τής διανοίξεως καί προφυ

λάξεις λαμβανόμενοι μετά τήν διάνοιξιν αυτών. 
(9) Ακριβή σύνθεσιν, συμπεριλαμβανομένου τοΰ αντισηπτικού (καί) (ή) τοΰ 

αντιβιοτικού (εφ' δσον υπάρχουν τοιαύτα). 
(10) "Ενδειξιν περί τής παρουσίας ή απουσίας παντός προϊόντος άνθρωπίνης 

προελεύσεως. 
'Εκάστη αποστολή θά συνοδεύηται ύπό πιστοποιητικού, συμφώνως προς τάς 

διατάξεις τοΰ "Αρθρου 4 τής Συμφωνίας καί είς τό Παράρτημα τοΰ παρόντος Πρωτο
κόλλου. 'Επισυνάπτονται δείγματα τών ετικετών καί τών πληροφοριακών εντύπων 
τω παρόντι Πρωτοκολλώ. 

Ε Ι δ ι κ ά 1 Δ ι α τ ά ξ ε ι ς 
ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΕΩΣ 

ΔΙΑ ΤΟΝ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΝ ΤΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΑΙΜΑΤΟΣ 
(α) ΌροΙ άνθρωπίνης προελεύσεως διά τόν καθορισμόν τών ομάδων Α Β Ο. 

(i) Όρος άντιΑ προς καθορισμόν ομάδων αίματος (άνθρωπου). 
Ό όρος άντιΑ προέρχεται έκ τοϋ αίματος επιλεγομένων ατόμων ομάδος Β 

ανοσοποιημένων ή μή δι' ερυθρών αίμοσφαιρίων ομάδος Α ή δι' ουσιών ειδικών 
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της ομάδος Α. Ό όρος άντιΑ συγκολλά ερυθρά αιμοσφαίρια άνθρωπου περιέ
χοντα τα συγκολλητινογόνα Α, ήτοι τα ανήκοντα εις τάς ομάδας Α και ΑΒ, συμπερι
λαμβανομένων των υποομάδων Α1( Α2, Αβ, Α2Β, και δεν συγκολλά τά ερυθρά 
αιμοσφαίρια άνθρωπου τά στερούμενα συγκολλητινογόνων Α, ήτοι των ομάδων 
Ο και Β. 
ΙΣΧΥΣ. 

Τιτλοποίησις. 
Ό όρος άντιΑ πρέπει να τιτλοποιήται κεχωρισμένως έναντι εναιωρημάτων 

ερυθρών Alf Α2 και Α2Β, παραλλήλως προς το παρασκεύασμα διεθνούς προτύπου 
άνασυσταθέντος άλλα μή ήραιωμένου όρου προς καθορισμόν ομάδων αίματος 
άντιΑ ή Ισοδυνάμου προτύπου παρασκευάσματος. Ή ϊσχύς τοΰ όρου έπ* ούδενι 
λόγω πρέπει νά είναι κατωτέρα των 64 Διεθνών μονάδων ML. 

Προσδιορισμός της έτοιμότητος τοΰ όρου (AVIDITY). 
Κατόπιν αναμίξεως έπι πλακός όρου άντιΑ μετά ίσου όγκου εναιωρήματος 

5%Ι0% ερυθρών Α1( Α2, και Α2Β, ή συγκόλλησις εκάστου εναιωρήματος πρέπει 
νά άναφανή πρό της παρελεύσεως τοΰ διπλασίου χρόνου τοΰ άναγκαιοΰντος διά 
την συγκόλλησιν, ύπό τάς αύτάς συνθήκας, τη χρήσει τοΰ διεθνούς προτύπου 
παρασκευάσματος (άνασυσταθέντος και μή ήραιωμένου) όρου προς καθορισμόν 
ομάδων αίματος άντιΑ ή διά προτύπου παρασκευάσματος της αυτής έτοιμότητος 
(AVIDITY). 

(ii) 'Ορός άντιΒ προς καθορισμόν ομάδων αίματος (άνθρωπου). 
Ό όρος άντιΒ προέρχεται εκ τοΰ αίματος επιλεγμένων ατόμων ομάδος Α, 

ανοσοποιημένων ή μή δι' ερυθρών αιμοσφαιρίων ομάδος Β. Ό όρος άντιΒ 
συγκολλά ερυθρά αιμοσφαίρια άνθρωπου περιέχοντα το συγκολλητινογόνον Β, 
ήτοι τά ανήκοντα εις τάς ομάδας Β και ΑΒ, και δεν συγκολλά τά ερυθρά αιμοσφαίρια 
άνθρωπου τά στερούμενα τοΰ συγκολλητινογόνου Β, ήτοι τών ομάδων Ο και Α. 
ΙΣΧΥΣ. 

Τιτλοποίησις, 
"Ο όρος άντί^Α δέον δπως τιτλοποιήται έναντι εναιωρήματος ερυθρών Β, παραλ

λήλως προς τό παρασκεύασμα διεθνούς προτύπου άναδιαλυθέντος και μή ήραιω
μένου όρου καθορισμού ομάδων αίματος άντιΒ ή ισοδυνάμου προτύπου παραΓ 
σκευάσματος. Ή Ισχύς τοΰ όρου δεν πρέπει νά είναι κατωτέρα τών 64 Διεθνών 
μονάδων κατά ML, 

Προσδιορισμός τής έτοιμότητος (AVIDITY) του όρου. 
Κατόπιν αναμίξεως επί πλακός, τοΰ όρου άντιΒ μετά ίσου δγκου εναιωρήματος 

5%Ι0% ερυθρών Β, ή συγκόλλησις πρέπει νά άναφανή πρό τής παρελεύσεως 
διπλασίου χρόνου του άναγκαιοΰντος διά τήν συγκόλλησιν, ύπό τάς αύτάς συνθήκας, 
τη χρήσει τοΰ διεθνοΰς προτύπου παρασκευάσματος, άνασυσταθέντος καΐ μή 
ήραιωμένου, όρου προς καθορισμόν ομάδων αίματος άντιΒ ή ενός προτύπου 
παρασκευάσματος τής αυτής έτοιμότητος (AVIDITY). 

(iii) 'Ορός άντιΑ σύν άντιΒ (δμάς Ο) καθορισμού ομάδων αίματος (άνθρωπου). 
"Ο ορός άντιΑ σύν άντιΒ (ομάς Ο) προέρχεται έκ τοΰ αίματος επιλεγμένων 

ατόμων τής ομάδος Ο, ανοσοποιημένων ή μή δι ερυθρών Α καΐ Β ή δι* ουσιών 
είδικών τών ομάδων Α καΐ Β. Ό ορός άντιΑ σύν άντιΒ (ομάς Ο) συγκολλά 
τά ερυθρά αίμοσφαίρια άνθρωπου τά περιέχοντα τά συγκολλητινογόνα Α ή Β, ή τά 
συγκολλητινογόνα Α καΐ Β, ήτοι τών ομάδων Α, συμπεριλαμβανομένων τών 
υποομάδων Αχ καΐ Α^ τής ομάδος Β καΐ τής ομάδος ΑΒ, συμπεριλαμβανομένων 
τών υποομάδων ΑΧΒ καΐ Α2Β, καΐ δέν συγκολλά τά ερυθρά αίμοσφαίρια άνθρωπου 
τά στερούμενα τών συγκολλητινογόνων Α ή Β, ήτοι τής ομάδος Ο. Συγκολλφ 
τά ερυθρά αίμοσφαίρια άνθρωπου τά περιέχοντα τό συγκολλητινογόνον Αχ (τά μή 
συγκολλούμενα κατά κανόνα υπό τοΰ όροΟ άντιΑ τοΰ προερχομένου έκ του 
αίματος δοτών τής ομάδος Β). 
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ΙΣΧΥΣ. 

Τιτλοττοίησις. 
Ό ορός άντίΑ σύν άντίΒ (ομάδος Ο) δέον νά τιτλοποιήται κεχωρισμένως 

έναντι εναιωρημάτων ερυθρών Αχ, Α2, καΐ Α2Β, παραλλήλως προς παρασκεύασμα 
διεθνούς προτύπου όρου προς καθορισμόν ομάδων άντίΑ άνασυσταθέντος καί μή 
ήραιωμένου, ή δι* Ισοδυνάμου προτύπου παρασκευάσματος. Δέον ωσαύτως νά 
τιτλοποιήται έναντι εναιωρήματος ερυθρών Β παραλλήλως προς διεθνές ίτρότυπον 
παρασκεύασμα όρου προς καθορισμόν της ομάδος άντΙΒ άνασυσταθέντος καί μή 
ήραιωμένου ή προς ίσοδύναμον πρότυπον παρασκεύασμα. 

Ή Ισχύς του όρου, έπ* οΰδενΐ λόγω πρέπει νά είναι κατωτέρα τών 64 Διεθνών 
μονάδων κατά ML. 

Ό μή αραιωθείς ορός άντΙΑ σύν άντΙΒ (ομάς Ο) προς καθορισμόν τών ομάδων 
αίματος πρέπει επίσης νά δίδη σαφή συγκόλλησιν τών ερυθρών της ομάδος Αχ. 

Προσδιορισμός τής έτοιμότητος (AVIDITY) τοΟ όρου. 
Κατόπιν αναμίξεως επί πλακός τοΟ όρου άντιΒ μετά ϊσου δγκου εναιωρήματος 

5%Ι0% ερυθρών Αχ, Α2 καί Α2Β, ή συγκόλλησις έκαστου εναιωρήματος δέον 
νά άναφανή προ τής παρελεύσεως του διπλασίου χρόνου του άναγκαιοΟντος διά 
τήν συγκόλλησιν, υπό τάς αύτάς συνθήκας τη χρήσει διεθνούς προτύπου παρα
σκευάσματος, άνασυσταθέντος καί μή ήραιωμένου όρου καθορισμού ομάδων 
αίματος άντιΑ ή ενός προτύπου παρασκευάσματος τής αυτής έτοιμότητος. Κα
τόπιν αναμίξεως επί πλακός όρου άντιΑ σύν άντιΒ (ομάς Ο) μετά ίσου δγκου 
εναιωρήματος 5%Ι0% ερυθρών αίμοσφαιρίων ομάδος Β, ή συγκόλλησις πρέπει 
νά έμφανισθή πρό της παρελεύσεως τοΰ διπλασίου χρόνου τοΰ άναγκαιοΰντος 
διά τήν συγκόλλησιν, ύπό τάς αύτάς συνθήκας, τη χρήσει διεθνούς προτύπου 
παρασκευάσματος, άνασυσταθέντος καί μή ήραιωμένου όρου προς καθορισμόν 
ομάδων αίματος άντιΒ ή ενός προτύπου παρασκευάσματος τής αυτής έτοιμότητος. 
Όρος άντιΑ σύν άντιΒ άναμιγνυόμενος έπι πλακός μετά Τσου δγκου εναιωρήματος 
5%Ι0% ερυθρών Αχ πρέπει νά προκαλή συγκόλλησιν εις χρόνον ουχί μεγαλύτερον 
τών 5 λεπτών θερμοκρασίαν μεταξύ 18° καί 25° C. 

(β) ΌροΙ ανθρωπινής προελεύσεως καθορισμού ομάδων αίματος Rh. 
Οί οροί καθορισμού ομάδων αίματος Rh οιασδήποτε ειδικότητος, ανήκουν 

είς δύο κατηγορίας διαφέρουσας αλλήλων κατά τάς συνθήκας άπό τάς οποίας 
συγκολλούν τά ομόλογα αιμοσφαίρια. ΌροΙ ονομαζόμενοι «πλήρεις», συγκολλούν 
τά αιμοσφαίρια είς περιβάλλον φυσιολογικού όρου. "Ετεροι δροί ονομαζόμενοι 
«ατελείς» συγκολλούν μόνον παρουσία κολλοειδών τίνων ώς ή βόειος λευκωμα
τίνη τη χρήσει έτερων ειδικών τεχνικών. ΟΙ όροι δέον δπως χρησιμοποιούνται 
συμφώνως προς τους καθοριζόμενους δρους υπό τοΰ εργαστηρίου παραγωγής. 

Οί πλείστοι τών «ατελών» ορών συγκολλούν επίσης επί πλακός τά ομόλογα 
ερυθρά αιμοσφαίρια έν έναιωρήματι ενός τοΰ ιδίου αυτών όρου ή πλάσματος. 

ΟΙ ακόλουθοι δροι σχετικοί προς τήν Ισχύν τών ορών προς καθορισμόν τών 
ομάδων δυνατόν νά αναθεωρηθούν δτε θά είναι διαθέσιμα διεθνή πρότυπα παρα
σκευάσματα. 

(i) Όρος άντιD (άντιRh) καθορισμού ομάδων αίματος (άνθρωπου). 
Ό ορός άντιD προέρχεται έκ τοΰ αίματος ενός ή περισσοτέρων ατόμων ανοσο

ποιημένων διά τοΰ συγκολλητινογόνου D τοΰ συστήματος Rh. Συγκολλφ τά 
εναιωρήματα τών ερυθρών αίμοσφαιρίων τοΰ άνθρωπου τά περιέχοντα τό συγκολλη
τινογόνον D, και δέν συγκολλά ερυθρά αιμοσφαίρια άνθρωπου στερούμενα τοΰ 
συγκολλητινογόνου D. 
ΙΣΧΥΣ. 

Τιτλοποίησις. 
Οί «πλήρεις» όροι άντιD δέν πρέπει νά έχουν τίτλον κατώτερον τοΰ 32 έναντι 

αίμοσφαιρίων CcDee (Rxr) έν έναιωρήματι εις φυσιολογικόν όρόν. 
Οί «ατελείς» άντιD όροι δέν πρέπει νά έχουν τίτλον κατώτερον του 128 έναντι 

αίμοσφαιρίων CcDee (R^) χρησιμοποιούμενοι συμφώνως προς τάς οδηγίας 
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του εργαστηρίου παραγωγής. *Επ1 πλέον της συγκολλήσεως δλων των αιμοσφαι
ρίων των περιεχόντων το άντιγόνον D, θα πρέπει—εν τω μέτρω τοΰ δυνατοΟ— 
νά συγκολλούν δλα τά ερυθρά τα περιέχοντα το άντιγόνον Du. 

Προσδιορισμός τής έτοιμότητος τοΰ όρου (AVIDITY). 
Oi οροί άντιD οί προορισμένοι νά χρησιμοποιηθούν έπι πλακός θά πρέπει 

μετά τήν άνάμιξιν έπι τής πλακός μετά ίσου δγκου εναιωρήματος 40%50% ερυθρών 
CcDee (Rxr) εις 40° C περίπου, νά δίδουν όρατήν συγκόλλησιν εις όλιγώτερον 
των 30 δευτερολέπτων καί ή συγκόλλησις νά είναι πλήρης εϊς όλιγώτερον τών 
120 δευτερολέπτων. 

(ϋ) 'Ορός άντιC (άντιRh) καθορισμού ομάδων αίματος (άνθρωπου). 
Ό όρος άντιC προέρχεται εκ τοΰ αίματος ενός ή περισσοτέρων ατόμων ανοσο

ποιημένων ύπό του συγκολλητινογόνου C τοΟ συστήματος Rh. Συγκολλά τά 
εναιωρήματα ερυθρών αιμοσφαιρίων άνθρωπου, τά περιέχοντα το συγκολλητινο
γόνον C, καί δχι εναιωρήματα ερυθρών αιμοσφαιρίων ανθρώπου στερουμένων του 
συγκολλητινογόνου C. Τό συγκολλητινογόνον C θεωρείται ώς περιέχον το 
συγκολλητινογόνον Cw. 

Oi πλείστοι τών χρησιμοποιουμένων προς διαγνωστικόν σκοπόν όροι άντιC 
περιέχουν «πλήρες» αντίσωμα άντιC όμοΟ μετά «ατελούς» αντισώματος άντιD. 
Κατά συνέπειαν, οί οροί ούτοι είναι ειδικοί διά το συγκολλητινογόνον C μόνον 
έφ* δσον τά προς έξέτασιν ερυθρά αιμοσφαίρια ευρίσκονται έν έναιωρήματι χλω
ριούχου νατρίου 0.9%. 
ΙΣΧΥΣ. 

Τιτλοποίησις. 
Οί οροί άντιC δέν πρέπει νά έχουν τίτλον κατώτερον τοΰ 8 έναντι αιμοσφαι

ρίων Ccddee (r'r). 
Προσδιορισμός τής έτοιμότητος (AVIDITY). 
Ouopol άντιC οί προοριζόμενοι ίνα χρησιμοποιηθούν έπι πλακός (καί οί όποιοι 

δέν πρέπει νά περιέχουν ουδεμιάς μορφής άντιD) πρέπει, μετά τήν άνάμιξιν έπι 
πλακός μετά ίσου δγκου εναιωρήματος 40%50% αιμοσφαιρίων Ccddee (r'r) 
είς θερμοκρασίαν 40° περίπου, νά παρέχουν όρατήν συγκόλλησιν πρό τής παρε
λεύσεως 30 δευτερολέπτων, καί πλήρη συγκόλλησιν πρό τής παρελεύσεως 120 
δευτερολέπτων. 

(iii) 'Ορός άντιΕ (άντιrh") καθορισμού ομάδων αίματος άνθρωπου. 
Ό δρός άντιΕ προέρχεται έκ του αίματος ενός ή περισσοτέρων ατόμων ανοσο

ποιημένων διά τοΟ συγκολλητινογόνου Ε του συστήματος Rh. Ούτος συγκολλά 
εναιωρήματα ερυθρών αιμοσφαιρίων άνθρωπου περιέχοντα τό συγκολλητινογόνον Ε, 
καί δχι ερυθρά αιμοσφαίρια στερούμενα του συγκολλητινογόνου Ε. 

ΙΣΧΥΣ. 
Τιτλοποίησις. 

Οί όροι άντιΕ («πλήρεις» ή «ατελείς») δέν πρέπει νά έχουν τίτλον κατώτερον 
τοΰ 8 έναντι αιμοσφαιρίων ccddEe (r"r). 

Προσδιορισμός τής έτοιμότητος (AVIDITE). 
ΟΙ οροί ot προοριζόμενοι δπως χρησιμοποιηθούν επί πλακός (καί οί όποιοι 

δέν πρέπει νά περιέχουν ουδεμιάς μορφής άντιD) πρέπει, κατόπιν αναμίξεως επί 
πλακός μετά Τσου όγκου εναιωρήματος 40%50% αίμοσφαιρίων ccddEe (r"r) 
είς θερμοκρασίαν 40°C περίπου, νά παρέχουν όρατήν συγκόλλησιν είς χρόνον 
μικρότερον τών 30 δευτερολέπτων, καί πλήρη συγκόλλησιν είς χρόνον μικρότερον 
τών 120 δευτερολέπ ων. 
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(iv) Όρος άντιD σύν C (ΆντιRh.rh**) καθορισμού ομάδων αίματος (άνθρωπου). 
Όρος άντιD συν Ε (*AvTiRh0rh") καθορισμού Ομάδων αΤματος (άνθρωπου). 

ΌροΙ ειδικότητος άντιD σύν C ή' άντιD σύν Ε δύνανται νά ληφθούν κατ* ευ
θείαν έκ του αίματος ανοσοποιημένων ατόμων ή δύνανται νά παρασκευασθούν 
διά αναμίξεως όρου άντιD μετά όρου άντιC fj άντιΕ. ΕΙς δεδομένον όρόν, τά 
δύο αντισώματα πρέπει νά είναι ταυτοχρόνως δραστικά ύπό.τάς συνθήκας τής 
αντιδράσεως τάς καθοριζόμενος ύπό τοΰ παραγωγού. "Εκαστος ορός πρέπει 
νά αντιδρά μέ όλους τους τύπους των ερυθρών αιμοσφαιρίων οΐτινες θά άντέδρων 
μετά τοΰ ενός η τοΰ άλλου αντισώματος τά όποια τους.αποτελούν, καΐ δεν πρέπει 
νά αντιδρούν μετά τών ερυθρών άτινα δεν περιέχουν το συγκολλητινογόνον C fj 
τό συγκολλητινογόνον D. Οί τίτλοι δέν θά πρέπει νά είναι κατώτεροι τών καθο
ριζομένων διά τά έπι μέρους αντισώματα, εις την περίπτωσιν δμως τοΰ άντιD 
συν C (συνήθους συνδυασμού εις τον όρόν ανοσοποιημένων ατόμων) έπιθυμητόν 
είναι ό τίτλος τοΰ άντιC νά μήν είναι κατώτερος τοΰ 32. Έάν ορός τις είναι προ
ωρισμένος Ινα χρησιμοποιηθή έπι πλακός, οί χρόνοι συγκολλήσεως δι* δλους 
τους αντιδρώντας τόπους τών ερυθρών αιμοσφαιρίων δέν θά πρέπει νά είναι κατώ
τεροι τών καθοριζομένων δι* εν εκαστον τών συνιστώντων αντισωμάτων. 

Β.—ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ ΜΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΕΩΣ 
(α) ΌροΙ ζωικής προελεύσεως 

(i) "Αντιδραστήριον άντιΑ καθορισμού ομάδων αίματος (ζώου). 
Ό ορός άνΤίΑ προέρχεται έκ τοΰ αίματος ζώων ανοσοποιημένων ή μή, δι* 

ερυθρών αιμοσφαιρίων ομάδος Α ή δι" ειδικών ουσιών της ομάδος Α. Ό ορός 
άντιΑ συγκολλά ερυθρά αιμοσφαίρια άνθρωπου περιέχοντα τά συγκολλητινογόνα 
Α, ήτοι τά ανήκοντα ε'ις τάς ομάδας Α και ΑΒ, συμπεριλαμβανομένων τών υπο
ομάδων Αχ, Α2, Α1Β, και Α2Β και δέν συγκολλά ερυθρά αίμοσφαίρια άνθρωπου 
στερούμενα τών συγκολλητινογόνων Α, ήτοι τά ανήκοντα εϊς τάς ομάδας Ο και Β. 
ΙΣΧΥΣ. 

Τιτλοποίησις. 
Ό όρος άντιΑ πρέπει νά τιτλοποιήται κεχωρισμένως έναντι εναιωρημάτων 

ερυθρών A l t Α2 καΐ Α2Β, παραλλήλως προς το διεθνές πρότυπον παρασκεύασμα 
άνασυσταθέν άλλα όχι ήραιωμένον όρου προς καθορισμόν ομάδων αίματος άντιΑ 
ή προς ϊσοδύναμον πρότυπον παρασκεύασμα.(*) "Η Ισχύς τοΰ όρου δέν πρέπει, 
έπ* ούδενι λόγω, νά είναι κατωτέρα τών 64 Διεθνών μονάδων κατά ML. 

Προσδιορισμός τής έτοιμότητος (AVIDITE). 
Κατόπιν αναμίξεως επί πλακός, τοΰ όρου άντιΑ μετά ίσου δγκου εναιωρή

ματος 5%Ι0% ερυθρών Αχ, Α2 και Α2Β, ή συγκόλλησις έκαστου εναιωρήματος 
πρέπει νά άναφανή προ του διπλασίου άναγκαιοΰντος χρόνου διά τήν συγκόλλη
σιν, ύπό τάς αύτάς συνθήκας, τη χρήσει διεθνούς προτύπου παρασκευάσματος 
άνασυσταθέντος καΐ μή άραιωθέντος όρου καθορισμού ομάδων αίματος άντιΑ 
ή προτύπου παρασκευάσματος τής αυτής έτοιμότητος. 

(ii) Όρος άντιΒ προς καθορισμόν ομάδων αίματος (ζώου). 
Ό όρος άντιΒ προέρχεται έκ τοΰ αίματος ζώων ανοσοποιημένων ή μή δι* ερυθ

ρών αιμοσφαιρίων τής ομάδος Β ή δι" ουσιών ειδικών τής ομάδος Β. Ό όρος 
άντιΒ συγκολλά ερυθρά αίμοσφαίρια άνθρωπου, περιέχοντα τό συγκολλητινογό
νον Β, ήτοι τών ομάδων Α και ΑΒ, καΐ δέν συγκολλά ερυθρά στερούμενα τοΰ συγ
κολλητινογόνου Β, ήτοι τών ομάδων Ο και Α. 

(*) Τό «διεθνές πρότυπονπαρασκεύασμα» είναι ανθρωπινής προελεύσεως· τό 
ϊσοδύναμον πρότυπον παρασκεύασμα δύναται νά είναι είτε ανθρωπινής είτε 
ζωικής προελεύσεως. 
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ΙΣΧΥΣ. 
Τιτλοττοίησις. 

Ό ορός άντιΒ πρέπει νά τιτλοποιήται έναντι εναιωρήματος ερυθρών Β, πα
ραλλήλως προς πρότυπον διεθνές παρασκεύασμα άνασυσταθέν και δχι άραιωθέν 
όρου προς καθορισμόν ομάδος άντιΒ ή προς Ισοδύναμον πρότυπον παρασκεύα
σμα^*) ΊΗ Ισχύς τοϋ όρου δέν πρέπει νά είναι κατωτέρα τών 64 Διεθνών μονά
δων κατά ML. 

Προσδιορισμός της έτοιμότητος (AVIDITY). 
Κατόπιν αναμίξεως έπι πλακός του όρου άντιΒ μετά ίσου δγκου εναιωρήματος 

5%Ι0% ερυθρών Β, ή συγκόλλησις δέον νά έμφανισθη πρό της παρελεύσεως 
του διπλασίου άναγκαιουντος χρόνου διά την συγκόλλησιν, ύπό τάς αύτάς συν
θήκας, τη χρήσει διεθνούς προτύπου παρασκευάσματος άνασυσταθέντος καί μη 
άραιωθέντος όρου προς καθορισμόν ομάδων αίματος άντιΒ ή διά προτύπου πα
ρασκευάσματος Ισοδυνάμου έτοιμότητος. 

(iii) "Ορός άντισφαιρινικός άντιανθρώπειος (ζώου)(·{). 
Δοθέντος δτι— 

άφ* ενός αϊ υφιστάμενοι αβεβαιότητες επί της ακριβούς φύσεως τών πρω
τεϊνών τών ΰπεισερχομένων είς τήν άντίδρασιν οι' άντισφαιρινικοΟ όρου, 

άφ* ετέρου ή ποικίλλουσα σύνθεσις τών άντισφαιρινικών ορών διαφόρου 
προελεύσεως : 

ή είδικότης τών άντισφαιρινικών ορών δέν δύναται νά καθορισθή τήν σήμερον 
είμή διά τών αντιδράσεων αυτών επί ερυθρών αιμοσφαιρίων άνθρωπου έπενδε
δυμένων διά διαφόρων αντισωμάτων. 

Όρισμός. 
Ό άντισφαιρινικός άντιανθρώπειος δρός προέρχεται έκ τοΟ αίματος ζώων ανο

σοποιημένων διά ενέσεως πρωτεϊνών τοΟ όρου άνθρωπου. Ό άντισφαιρινικός 
άντιανθρώπειος δρός συγκολλά πάντα τά έπενδεδυμένα διά σφαιρινών ανθρώπου 
ερυθρά αιμοσφαίρια άνθρωπου, είτε εχουσιν προσηλωθή αύται, ενεργητικώς κα
τόπιν δράσεως άντιγόνουάντισώματος, είτε παθητικώς, συνεπεία προηγηθείσης 
επεξεργασίας τών ερυθρών αιμοσφαιρίων διά θεψικοΰ οξέος. Χρησιμοποιού
μενος συμφώνως προς τάς οδηγίας του κατασκευαστοΰ, δέν συγκολλά ερυθρά 
αιμοσφαίρια άνθρωπου μή έπενδεδυμένα, είς οιανδήποτε ομάδα αίματος ανήκοντα. 

ΙΣΧΥΣ. 
Τιτλοποίησις. 

Ό άντισφαιρινικός άντιανθρώπειος όρος πρέπει ως διατίθεται, ή κατόπιν άραι
ώσεως, συμφώνως προς τάς οδηγίας της ετικέτας, νά συγκολλά Ισχυρώς ερυθρά 
αιμοσφαίρια έπενδεδυμένα ύπό ατελούς αντισώματος άντιD, ανθρωπινής προ
ελεύσεως, τοΟ οποίου ό τίτλος είναι ίσος ή κατώτερος τοϋ 4 δταν ή τιτλοποίησις 
έκτελήται έναντι ερυθρών αιμοσφαιρίων D θετικών, διά της μεθόδου της «αντι
καταστάσεως διά λευκωματίνης». Εϊς τήν αυτήν άραίωσιν, οφείλει νά συγκολλά 
ερυθρά αιμοσφαίρια άνθρωπου, θετικά ώς προς άντιΚ έπενδεδυμένα διά ασθε
νούς αντισώματος άντιΚ επιλεγμένου προς τον σκοπόν τούτον. 

Όφείλει επίσης, έν τη αύτη ή εν διαφόρω αραιώσει (έάν τούτο ορίζεται έπι 
της ετικέτας) νά συγκολλά ερυθρά αιμοσφαίρια έπενδεδυμένα ύπό ατελών αντι
σωμάτων ώς το άντιLea, διά τήν άνίχνευσιν τοΰ οποίου είναι απαραίτητος ή 
παρουσία προσφάτου όρου άνθρωπου. 

(*) Το «διεθνές πρότυπονπαρασκεύασμα» είναι ανθρωπινής προελεύσεως· το 
ίσοδύναμον πρότυπον παρασκεύασμα δύναται νά είναι είτε ανθρωπινής είτε 
ζωικής προελεύσεως. 

(t) COOMBS, R.R.A. MOURANT, A.E. καί RACE, R.R. (1945), LANCET, II, 15 
BRIT. J. EXP. PATH. 26,255. 
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Δέν πρέπει νά συγκολλά, εν ουδεμία των αραιώσεων τούτων, μη έπενδεδυμένα 
ερυθρά αιμοσφαίρια άνθρωπου. 

Δια την συνήθη κλινικήν χρήσιν, έπιθυμητόν είναι δπως, ή έπένδυσις ύφ' δλων 
των ανωτέρω αναφερθέντων τύπων ατελών αντισωμάτων, δύναται νά άνιχνευθή 
ύπό μιας μόνης άραιώσεως τοϋ άντισφαιρινικοΰ άντιανθρωπείου όρου. 

(β) 'Αντιδραστήρια φυτικής προελεύσεως. 
(i) Άντιδραστήριον άντιΑ καθορισμού ομάδων αίματος (φυτού). 
Το άντιδραστήριον άντιΑ παρασκευάζεται διά έκχυλίσεως εκ τών σπόρων 

ή εξ οιουδήποτε άλλου μέρους φυτοΰ καταλλήλου διά τήν χρήσιν ταύτην καΐ εν 
συνεχεία υποβάλλεται—έφ' δσον παρίσταται ανάγκη—είς σειράν επεξεργασιών 
προς άπομάκρυνσιν τών προσμίξεων. Τό άντιΑ άντιδραστήριον συγκολλά τά 
ερυθρά αιμοσφαίρια άνθρωπου τά περιέχοντα τά συγκολλητινογόνα Α, ήτοι τών 
ομάδων Α καΐ ΑΒ, συμπεριλαμβανομένων τών υποομάδων Alf Α2, ΑΧΒ καΐ Α2Β, 
καΐ δέν συγκολλά ερυθρά αιμοσφαίρια άνθρωπου στερούμενα τών συγκολλητι
νογόνων Α, ήτοι τών ομάδων Ο καΐ Β. 
ΙΣΧΥΣ. 

Τιτλοποίησις. 
Τό άντιΑ άντιδραστήριον πρέπει νά τιτλοποιήται κεχωρισμένως έναντι εναιω

ρημάτων ερυθρών αίμοσφαιρίων Alf Α2 καΐ Α2Β παραλλήλως προς τό διεθνές πρό
τυπονπαρασκεύασμα άνασυσταθέν καΐ μή ήραιωμένον όρου προς καθορισμόν 
ομάδων αίματος άντιΑ, ή ττρός Ισοδύναμον πρότυπον παρασκεύασμα.(*) 

Ή Ισχύς του αντιδραστηρίου δέν πρέπει έν ουδεμία περιπτώσει νά είναι κατω
τέρα τών 64 Διεθνών μονάδων κατά ML. 

Προσδιορισμός της έτοιμότητος (AVIDITY). 
Κατόπιν αναμίξεως επί πλακός αντιδραστηρίου άντιΑ μετά ϊσου δγκου εναιω

ρήματος 5%Ι0% ερυθρών Αχ, Α2 καΐ Α2Β, ή συγκόλλησις πρέπει νά εμφανίζεται 
πρό της παρελεύσεως τού διπλασίου τοϋ άναγκαιοΰντος. χρόνου προς σύγκόλλη
σιν, ύπό τάς αύτάς συνθήκας, τη χρήσει διεθνούς προτύπου παρασκευάσματος 
άνασυσταθέντος καί μή ήραιωμένου ορού προς καθορισμόν ομάδων άντιΑ ή διά 
προτύπου παρασκευάσματος της αυτής έτοιμότητος (AVIDITY). 

(ii) 'Αντιδραστήριον άντιΒ καθορισμού ομάδων αίματος (φυτοΰ). 
Τό άντιΒ άντιδραστήριον παρασκευάζεται δι* έκχυλίσεως εκ τοϋ προσήκον

τος μέρους φυτού καταλλήλου διά τήν χρήσιν ταύτην καί υποβληθέντος έν συ
νεχεία—έάν παρίσταται ανάγκη—εϊς έπεξεργασίαν προς καθορισμόν. Τό άντι
δραστήριον άντιΒ συγκολλά ερυθρά αίμοσφαίρια άνθρωπου περιέχοντα τό συγ
κολλητινογόνον Β, ήτοι τών ,όμάδων Β καί ΑΒ, και δέν συγκολλά ερυθρά αίμοσφαί
ρια άνθρωπου στερούμενα τού συγκολλητινογόνου Β, ήτοι τά ανήκοντα είς τάς 
ομάδας Ο και Α. 
ΙΣΧΥΣ. 

Τιτλοποίησις. 
Τό άντιδραστήριον άντιΒ πρέπει νά τιτλοποιήται έναντι εναιωρήματος ερυθ

ρών Β παραλλήλως προς τό διεθνές πρότυπονπαρασκεύασμα άνασυσταθέν καί 
μή άραιωθέν όρου προς καθορισμόν ομάδων άντιΒ, ή προς ισοδύναμον πρότυ
πον παρασκεύασμα.(*) Ή Ισχύς τού αντιδραστηρίου δέν πρέπει νά είναι κατω
τέρα τών 64 Διεθνών μονάδων κατά ML. 

(*) Τό «διεθνές πρότυπονπαρασκεύασμα» είναι προελεύσεως άνθρωπίνής· τό 
Ισοδύναμον πρότυπον παρασκεύασμα δύναται νά είναι ή άνθρωπίνης ή ζωι
κής προελεύσεως. 
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Προσδιορισμός της έτοιμότητος (AVIDITY). 
Κατόπιν αναμίξεως έττΐ πλακός, του αντιδραστηρίου άντιΒ μετά Τσου δγκου 

εναιωρήματος 5%Ι0% ερυθρών Β, ή συγκόλλησις πρέπει νά άναφανή πρά της 
παρελεύσεως τοΰ διπλασίου τοϋ άναγκαιοΰντος χρόνου προς συγκόλλησιν, ΰπό 
τάς αΰτάς συνθήκας, τη χρήσει διεθνούς προτύπουπαρασκευάσματος άνασυστα
θέντος καΐ μή άραιωθέντος όρου διά τον καθορισμόν ομάδων άντιΒ ή προτύπου 
παρασκευάσματος της αυτής έτοιμότητος (AVIDITY). 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΕΙΣ ΤΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΝ 

" Υ π ο δ ε ί γ μ α τ α " Ε τ ι κ έ τ α ς 

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΝ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ 
Ε υ ρ ω π α ϊ κ ή Σ υ μ φ ω ν ί α π ε ρ ί α ν τ α λ λ α γ ή ς ά ν τ ι δ ρ α σ τ η 

ρ ί ω ν κ α θ ο ρ ι σ μ ο ύ ο μ ά δ ω ν α ί μ α τ ο ς . 
(α) Όρος έν υγρά καταστάσει: 

Ι. Έργαστήριον Χ, "Αμστερνταμ. 
2. Όρος άντιΑ (άνθρωπου). 
3. Ν3ΝαΟ,Ι%. 
4. 5ML. 
5. 7 Σεπτεμβρίου 1965. 
6. No. 1234. 

(β) Όρος άπεξηραμένος : 
Ι. "Εργαστήριον Χ, "Αμστερνταμ. 
2. Όρος άντιΒ (ζώου). 
3. MERSALATE 0,1%. 
4. Έπανασυνιστάται μέ 5 ML άπεσταγμένου ύδατος. 
5. 31 Δεκεμβρίου 1968. 
6. No. 4321. 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΟΣ (ΟΔΗΓΙΩΝ) 

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΝ ΕΥΡΩΠΗΣ 

Ε υ ρ ω π α ϊ κ ή Σ υ μ φ ω ν ί α π ε ρ ί α ν τ α λ λ α γ ή ς α ν τ ι δ ρ α σ τ η 
ρ ί ω ν κ α θ ο ρ ι σ μ ο ύ ο μ ά δ ω ν α ί μ α τ ο ς . 

Ι. Κεντρικόν Έργαστήριον Αιμοδοσίας: 
I, MAIN STREET, METROPOLIS, WESTLAND. 

2. Όρος άντιΕ (άντιrh") άνθρωπου. 
3. 110 ML. 
4. Ημερομηνία τελευταίου ελέγχου ισχύος: 30 Μαΐου 1961. 
5. "Ημερομηνία λήξεως : 30 Μαΐου 1962. 
6. No. 5432. 
7. Τά προς έξέτασιν ερυθρά αιμοσφαίρια πρέπει νά πλένωνται μίαν ή περισσό

τερος φοράς μετά διαλύματος χλωριούχου νατρίου 0,9%. Κατόπιν παρασκευάζεται 
εναιώρημα 3% περίπου διά αναμίξεως ενός δγκου ή μιας σταγόνος τοΰ ιζήματος 
των ερυθρών αιμοσφαιρίων μετά 30 δγκων ή σταγόνων φυσιολογικού ορού. Μέ 
όλίγην πεΐραν ή πυκνότης του εναιωρήματος δύναται νά ΰπολογισθή ικανοποιη
τικώς διά γυμνού οφθαλμού. 
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Μικρά σταγών τοϋ όρου τοποθετείται εντός σωληναρίου αίμολύσεως (6ΜΜ χ 
30ΜΜ) τη βοήθεια πιπέτας PASTEUR. Προστίθεται εν συνεχεία μικρά σταγών 
εναιωρήματος ερυθρών αιμοσφαιρίων. (Με όλίγην πεΐραν δυνάμεθα νά έπιτύ
χωμεν σημαντικήν οϊκονομίαν διανέμοντες τον όρόν και το εναιώρημα των ερυθρών 
τη βοήθεια βαθμολογημένων πιττετών άνά 0,01 ML). Άναμιγνύομεν το περιεχό
μενον τοϋ σωληναρίου και τοποθετοΰμεν εις έπωαστικόν κλίβανον επί δύο ώρας 
εις 37° C. Το περιεχόμενον τοΰ σωληναρίου μεταφέρεται κατόπιν καΐ απλώνεται 
μετά προσοχής επί άντικειμενοφόρου πλακός. Έάν ή συγκόλλησις δέν εΤναι 
ορατή ευκρινώς διά γυμνοΰ όφθαλμοϋ, ή πλάξ εξετάζεται είς τό μικροσκόπιον, 
διά τήν παρουσίαν συγκολλήσεως καΐ τον προσδιορισμόν τοϋ βαθμοΰ ταύτης. 

8. Διατηρήσατε εϊς θερμοκρασίαν κατωτέραν ή ΐσην πρός20°Ο. Έάν τό προϊόν 
δέν χρησιμοποιηθή τήν ιδίαν ήμέραν της άποσφραγίσεως προσθέσατε 0,1 ML 
διαλύματος Ν3Νά 10%. 

9.—Όρος άντιΕ (άντιrh") : 5 ML. 
—Βόειος λευκωματίνη 30% : 5 ML. 

10. Τό άντιδραστήριον περιέχει ούσίαν ανθρωπινής προελεύσεως. 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΕΙΣ ΤΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΝ 

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΝ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ 

Ε υ ρ ω π α ϊ κ ή Σ υ μ φ ω ν ί α π ε ρ ί α ν τ α λ λ α γ ή ς α ν τ ι δ ρ α σ τ η 
ρ ί ω ν κ α θ ο ρ ι σ μ ο ύ ο μ ά δ ω ν α ί μ α τ ο ς . 

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΝ 
("Αρθρον 4) 

Δ έ ν α π ο χ ω ρ ί ζ ε τ α ι τ ο υ α π ο σ τ ε λ λ ο μ έ ν ο υ ε ί δ ο υ ς 
19 

(τόπος) (ημερομηνία) 

'Αριθμός δεμάτων 

Χαρακτηρισμός 

'Αριθ. τών μερίδων 

Ό υπογεγραμμένος δηλοΐ δτι ή είς τό 
περιθώριον καθοριζομένη αποστολή 

παρασκευασθεΐσα Οπό τήν εύθύνην τοΰ 

'Οργανισμού περί ου τό άρθρον 6 της 
Συμφωνίας είναι σύμφωνος προς τους 
ειδικούς δρους τοϋ Πρωτοκόλλου της 
Συμφωνίας καΐ δτι δύναται νά παραδοθη 
αμέσως είς τον παραλήπτην. 

("Ονομα καΐ τόπος) 

(Σφραγϊς) (επιγραφή) (τίτλος) 

Έτυπώθη έν τφ Τυπογραφεία της Κυπριακής Δημοκρατίας, έν Λευκωσία. 


