h OCR-100

Instruksjon for prøvetaking:
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Åpne pakken og fjern innsamleren uten å berøre
svamptuppen. Plasser svampen så langt tilbake i
munnen som det er bekvemt og gni frem og tilbake
langs den nedre gommen (se nærbilde). Gni forsiktig
i 10 ganger. Om mulig, unngå å gni tennene.
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Gjenta gnibevegelsen på motsatt side av munnen
langs den nedre gommen nye 10 ganger.
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Forholdsregler ved innsamling:
Forsikre deg om at svampen IKKE kommer
i kontakt med noen overflater før innsamling.
Donorer bør IKKE spise, drikke, røyke eller
tygge tyggegummi 30 minutter før prøvetaking.
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Tiltenkt bruk: Dette produktet er beregnet for
å samle inn og stabilisere DNA fra orale prøver
fra mennesker.
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Innhold: Inneholder 1 innsamlingssett.
Advarsler og forholdsregler: Kvelningsfare.
Det bør utvises forsiktighet når man plasserer
svampen inn i donorens munn.
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Rengjør med vann hvis væsken kommer i
kontakt med øyne eller hud. Må ikke inntas.
Se MSDS på www.dnagenotek.com.
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Hold røret loddrett for å unngå at det søles
væske fra innsiden av røret. Skru det blå lokket
av innsamlingsrøret uten å berøre svampen.

Lagring: 15l25°C
Oppsummering og forklarling til settet:
ORAcollect•DNA inn er et sett for trygg oppsamling
som gir deg materiell og instrukser til å samle
opp spyttprøver fra mennesker.
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Snu lokket opp-ned, sett svampen inn i røret
og lukk lokket godt.

Etikettmerking:
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Katalognummer
In vitro diagnostisk medisinsk enhet
CE-merking

15 x

Produsent
Autorisert representant
Instruksjoner for lagring
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Ta prøven før (bruk før)
Partinummer
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Snu røret med lokket og ryst godt 15 ganger.

15 x
CV
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Førsteklasses prøver
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