سلسلة 600

جمع الحمض النووي ( )DNAمن اللعاب

سهل • غير مؤلم • ُمثبت الجودة
مرونة قصوى من أجل التحاليل الجينية وتخزين المادة الوراثية
اجمع عينات حمض نووي ( )DNAقابلة إلعادة اإلنتاج وقابلة للمضاعفة باستخدام
 — Oragene®•DNAالنظام الشامل ال ُمثبت لجمع الحمض النووي ()DNA
عالي الجودة من اللعاب وتثبيته ونقله وتخزينه.
•حمض نووي ( )DNAذو جودة عالية وكمية كبيرة
•مكافئ الستخدام الدم في تحليل الحمض النووي ()DNA
•عملية جمع غير مؤلمة وموثوق بها تتم ذاتيًا أو بمساعدة شخص آخر
•يظل الحمض النووي ( )DNAثابت ًا في درجة الحرارة المحيطة لسنوات
•مثالي للمعالجة اليدوية وعمليات سير العمل اآللية للعينات
•مدمج بالمنتج رمز شريطي أحادي البعد  +رمز شريطي ثنائي األبعاد
اختياري بالجزء السفلي من أجل كفاءة سير العمل

جهاز جمع اللعاب

• ُمثبت الجودة للتسلسل الجيني الكامل والمستهدف
األسفنج المخصص لجمع العينة
بمساعدة شخص آخر فقط

“حتى يومنا هذا ،قد قمنا بإنشاء سالسل جينومية ألكثر من  1585عينة مجمعة باستخدام
( )Orageneعن طريق اللعاب لـ 30تغطية باستخدام ®…)HiSeqX™ (Illumina
نثق أن إنشاء السالسل الجينومية لعينات المرضى من خالل ( )Orageneالمجمعة عن
طريق اللعاب يمكن أن تكون موفرة من حيث التكلفة وتعطي نتائج عالية الجودة من أجل
الدراسات البحثية والسريرية”.

عينة جاهزة للنقل
والتخزين والمعالجة

رمز شريطي ثنائي
األبعاد بالجزء السفلي
(اختياري)

ملصق علمي من إنتاج معهد Broad Institute
Dodge S, Ferriera S, Philippakis A, Farjoun Y, Banks E, Barry A, Wilkinson J, Cabili M, Sutherland S, Siedzik D, De Smet T,
 .Gabriel S. Sequencing Whole Genomes with DNA derived from Salivaقدمت جلسة الملصقات في :اجتماع
Advances in Genome Biology and Technology Meeting (AGBT) 2016؛  13-10فبراير  2016أورالندو ،فلوريدا
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لالستخدام في التشخيص في المختبر

C

لجمع الحمض النووي ( )DNAالبشري فقط

الجمع الذاتي
()OG-600

استخدم مجموعتك بطريقتك المفضلة
خط
االمتالء

خيار الجمع بمساعدة
شخص آخر ()OG-675

ثلمة على شكل حرف V

تجمع سلسلة  600 Oragene•DNAبين إمكانية جمع عينات سهلة االستخدام وعالية الجودة مع قدرة على تخصيص الجهاز
ليالئم احتياجاتك .يمنحك طول األنبوب والخصائص المانعة للدوران من أجل األداء اآللي وخيارات الرمز الشريطي المحسنة،
يمنحك كل ذلك مرونة قصوى من أجل تخزين العينات ومعالجتها والقدرة على تتبعها .إن خدمات ™ GenoFINDمتاحة لتلبية
احتياجات إدارة العينات الخاصة بك.

المميزات المعملية

مميزات الجمع والنقل
والتخزين

الخدمات اإلضافية

حجم العينة

التهيئة الموصى بها

•مالئم للمعالجة اليدوية
•نزع األغطية اآللي
(إنتاجية منخفضة إلى
متوسطة)
•تتبع العينات من خالل
رمز شريطي أحادي البعد
على األنبوب

•غير باضع
•جمع عينات مركزي أو
في المنزل
•عملية جمع سهلة وسريعة
تتم بشكل ذاتي أو بمساعدة
شخص آخر
•التعليمات متاحة بعدة لغات
•الشحن من خالل نظام
البريد العادي
•ال يلزم استخدام سلسلة
تبريد
•يقلل التصميم الصغير
مساحة التخزين

•خدمات  Wet labفي معمل
 GLP/CLIAمعتمد
•تحليل الحمض النووي
( )DNAوإعداد تقارير
بالبيانات
•تصميم الدراسات
واالستشارات المتعلقة بها
•تعبئة مخصصة للعينات
•إرسال الملحقات والشحنات
المباشرة إلى المتبرع عبر
البريد

دراسة صغيرة
إلى متوسطة
الحجم

مجموعة سلسلة 600
القياسية مع رمز شريطي
أحادي البعد على األنبوب

دراسة كبيرة
الحجم

مجموعة سلسلة  600القياسية •نزع األغطية اآللي
(إنتاجية عالية)
•رمز شريطي أحادي البعد
•تتبع العينات مع خيار
على األنبوب
المسح الضوئي المسطح
•رمز شريطي ثنائي
األبعاد مطابق اختياري
بالجزء السفلي†

† ال توجد قيعان مقعرة خاطئة في التهيئات ذات الرموز لشريطية ثنائية األبعاد

خط
االمتالء

دعم وتحليل وإعداد تقارير
بالبيانات فائق الدقة

مواصفات محتويات العبوة وتعبئتها
يمكن العثور على المواصفات الكاملة للمنتجات على موقعنا اإللكتروني
التعليمات

األبعاد 2.8 × 7.5 × 14.0 :سم
الوزن 37 :جرا ًما
شهرا
مدة الصالحية30 :
ً
التعبئة

غطاء األنبوب

أداة الجمع

بيانات األداء
الخواص
حجم اللعاب
متوسط ناتج الحمض النووي (*)DNA
الوزن الجزيئي
محتوى بكتيري منخفض
ثبات العينة في درجة الحرارة المحيطة

 OG-600للجمع الذاتي للعينة

 OG-675لجمع العينة بمساعدة شخص آخر

 2مل

 0.75باستخدام األسفنجة

 110ميكروجرام1،2

 17.3ميكروجرام3

أكبر من  23كيلو قاعدة

أكبر من  23كيلو قاعدة

**11.8%

**11.8%

أعوام

أعوام

* يعتمد الناتج المتوقع على الحجم المسحوب من المتبرع وطريقة االستخراج المختارة.
**  Birnboim, H.C., Iwasiow, R.M. and James, C.M.P. (2008). Human genomic DNA content of saliva samples collected with the Oragene self-collection kit.
DNA Genotek. PD-WP-011.
1 Impact of population and laboratory methods on DNA yield and variability. DNA Genotek. PD-WP-00031.
2 DNA yield with an Oragene self-collection kit. DNA Genotek. PD-WP-001.
3 Non-invasive, assisted collection of high quantity and quality genomic DNA from saliva of young children. DNA Genotek. PD-WP-018.

يمكن العثور على تعليمات الكاملة
للجمع على موقعنا اإللكتروني.

 Oragene®•DNAغير متاح للبيع في الواليات المتحدة.
قد ال تكون بعض منتجات  DNA Genotekمتاحة في جميع المناطق الجغرافية.
® Orageneهي عالمة مسجلة ،و GenoFINDهي عالمة تجارية لصالح DNA Genotek Inc.
جميع العالمات التجارية واألسماء المضمنة هنا تعود ملكيتها لمالكيها ذوي الصلة.
براءة االختراع ()www.dnagenotek.com/legalnotices

اطلب مجموعات جمع عينات مجانية على الموقع اإللكتروني www.dnagenotek.com
www.dnagenotek.com
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عينات فائقة الدقة
أداء ُمثبت الجودة

