הוראות למשתמש

 OG-510ו h OG-500
 OG-610ו h OG-600

קרא את כל ההוראות לפני השימוש
התהליך:
לרוב האנשים דרוש בין  2ל 5-דקות לספק דגימת רוק על פי צעדים  1עד .5

מכסה המשפך
משפך
מבחנה
מכסה קטן למבחנה
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קו מילוי

אמצעי זהירות ללקיחת דגימות:

יש לירוק לתוך המשפך עד שכמות הרוק הנוזלי
(לא בועות) מגיעה לקו המילוי כמוצג באיור .1

קו מילוי
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הימנע מאכילה ,שתיה ,עישון ולעיסת מסטיק
במשך  30דקות לפני לקיחת דגימת רוק.
אין להסיר את יריעת הפלסטיק ממכסה המשפך.
שימוש מיועד :לאיסוף דנ”א אנושי מדגימות רוק.
תכולה :הערכה מכילה נוזל מייצב.
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אזהרות ואמצעי זהירות :יש לרחוץ במים אם הנוזל המייצב
בא במגע עם העיניים או העור .אין לבלוע .ר’ דף נתוני בטיחות
באתר www.dnagenotek.com

החזק את המבחנה במאונך ביד אחת.
סגור את מכסה המשפך בידך השניה
(לפי האיור) באמצעות דחיפה חזקה של
המכסה עד שתשמע נקישה חזקה .הנוזל
שבמכסה ישתחרר לתוך המבחנה ויתערבב
עם הרוק .וודא שהמכסה סגור היטב.
החזק את המבחנה במאונך .שחרר את
הברגת המשפך מהמבחנה.

מכסה קטן ,סכנת חנק.
אחסנה 30-15 :מעלות צלסיוס

4

תמצית והסבר על הערכה:
 Oragene•DNAהיא ערכה לאיסוף עצמי המספקת את
החומרים וההוראות לאיסוף וייצוב דגימות רוק.

השתמש במכסה הקטן כדי לסגור את
המבחנה היטב.

מקרא לתוית:
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קרא את העלון המצורף
אסוף את הרוק עד (לשימוש עד)
התקן רפואי לאבחון מחוץ לגוף
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מספר קטלוגי
סימול CE
אזהרה ,יש לקרוא את הוראות השימוש

נער את המבחנה הסגורה למשך  5שניות.
זרוק את המשפך או מחזר אותו.

הוראות אחסנה
הנציג המוסמך
יצרן
מספר מנה
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לשימוש אבחנתי מחוץ לגוף
דגימות מעולות • ביצועים מוכחים
תוצרת קנדה

M DNA Genotek Inc.
3000 - 500 Palladium Drive
Ottawa, ON, Canada K2V 1C2

טל’+1.613.723.5757 :
סקפ+1.613.723.5057 :
info@dnagenotek.com
www.dnagenotek.com
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