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العربية – تعليمات المستخدم

يستغرق معظم األشخاص فترة تتراوح من دقيقتين إلى خمس دقائق إلعطاء عينة باتباع
الخطوات من  1إلى .5

1

غطاء القمع
القمع
األنبوب
غطاء صغير
لألنبوب

ابصق داخل القمع حتى تصل كمية
السائل (وليس الفقاعات) إلى خط االمتالء
الموضح في الصورة رقم .1

العينة
خط االمتالء

احتياطات جمع العينات:
ال تأكل أو تشرب أو تدخن أو تمضغ العلكة لمدة
 30دقيقة قبل إعطاء العينة.

2

امسك األنبوب في وضع قائم بيد واحدة.
أغلق غطاء القمع باليد األخرى (كما هو
موضح) عن طريق دفع الغطاء بإحكام
حتى تسمع صوت طقطقة عالية .سوف
ينتقل السائل الموجود في الغطاء إلى
األنبوب ليختلط بالعينة .تأكد أن الغطاء
مغلق بإحكام.

3

امسك األنبوب في وضع قائم .فك القمع
من األنبوب.

ال تقم بإزالة الشريط البالستيكي من غطاء القمع.
المحتويات :تحتوي األداة على سائل حفظ التوازن.
التحذيرات واالحتياطات:
يتم الغسل بالماء في حالة مالمسة سائل حفظ التوازن
للعين أو الجلد .ال تبتلعه .راجع نشرة بيانات السالمة
من المواد على .www.dnagenotek.com
الغطاء الصغير ،خطر االختناق.
التخزين 15 :درجة مئوية 30lدرجة مئوية
ملخص وشرح األداة:
 OMNIgene•ORALعبارة عن أداة لجمع العينة
تقدم المواد والتعليمات الالزمة لجمع وتخزين
الحمض النووي ( )DNAالميكروبي من سوائل الفم.
توضيح الرموز:
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		راجع النشرة الداخلية
		تجمع العينة بواسطة (االستخدام بواسطة)
		رقم الكتالوج
		تحذير ،راجع التعليمات لالستخدام
		تعليمات التخزين
جهة التصنيع
		رقم الكمية المصّنعة

التي يتم جمعها يحتمل أن تكون معدية ويجب التعامل
معها وفق تدابير السالمة الحيوية المناسبة.
تُشحن العينات بموجب اللوائح المعمول بها والتي
تتناول نقل العينات الحيوية.
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استخدم الغطاء الصغير إلغالق
األنبوب بإحكام.

رج األنبوب المغلق بالغطاء لمدة  5ثوان.
تخلص من القمع أو قم بإعادة تدويره.

لمعرفة تعليمات جمع العينة من متبرع بلغات أخرى ،راجع

www.dnagenotek.com

لإلستخدام في األبحاث فقط ،وليس لإلستخدام في عمليات التشخيص.
غير متاح لإلستعمال في التشخيص الطبي في الواليات المتحدة.

أدق العينات
أداء ُمثبَت الجودة
صُنع في كندا

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

هاتف+1.613.723.5757 :
سكاف+1.613.723.5057 :
info@dnagenotek.com
www.dnagenotek.com
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