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INSTRUÇÕES DE USO
Leia todas as instruções antes da coleta
Procedimento:
A maioria das pessoas leva de 2 a 5 minutos para fornecer uma amostra
de saliva seguindo as etapas 1 a 5.
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Tubo
Pequena tampa
para o tubo

Precauções durante a coleta:
Preencha
entre as linhas

NÃO coma, beba, fume ou masque chiclete por
30 minutos antes de fornecer a amostra de saliva.
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NÃO remova o filme plástico da tampa do funil.
NÃO cuspa acima da linha superior indicada no
tubo (figura 1).
Aplicação: Para a coleta de DNA humano em
amostras de saliva.
Conteúdo: Contém 1 dispositivo de coleta.
O kit contém 1.5 mL de líquido estabilizante.
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Avisos e precauções: Se o líquido estabilizante
entrar em contato com a pele ou com os olhos,
lave-os com água. Não ingerir. Veja MSDS em
www.dnagenotek.com.

Cuspa uma PEQUENA quantidade de
saliva no funil. Bata a base do tubo
suavemente contra uma superfície plana
para ajudar a saliva a escorrer para o tubo.
Certifique-se de que o nível de saliva
líquida (não as bolhas) esteja entre as
linhas mostradas na figura nº1.
Segure o tubo na vertical com uma mão.
Feche a tampa com a outra mão
(conforme mostrado) empurrando a
tampa firmemente até ouvir um forte
estalo. O líquido colorido na tampa será
liberado no tubo para se misturar à saliva.
Certifique-se de que a tampa está
completamente fechada.
Segure o tubo na vertical. Desenroscar
o funil do tubo.

Tampa pequena, perigo de asfixia.
Armazenamento: 15°C l30°C
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Prazo de estocagem antes da coleta: 30 meses
Estabilidade da amostra após a coleta: Meses

Use a tampa pequena para fechar o tubo.

Resumo e explicação do kit:
Oragene•ONE é um kit de autocoleta que
proporciona os materiais e as instruções para
a coleta e estabilização de espécimes de saliva.
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Legenda de embalagem:
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Agite o tubo tampado por 5 segundos.
Descarte ou recicle o funil.

Consulte o guia da embalagem
Coletar a saliva até (usar até)
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