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Instructies voor monsterafname:

1

Open de verpakking en verwijder het wattenstaafje
zonder het uiteinde met de watten aan te raken.
Plaats het wattenstaafje zo ver als comfortabel is in
de mond en wrijf heen en weer over het tandvlees
aan de onderkant (zie close-up afbeelding). Wrijf
voorzichtig 10 maal heen en weer over het tandvlees.
Voorkom, indien mogelijk, dat u langs de tanden gaat.
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Herhaal de handeling nogmaals 10 maal
voorzichtig aan de andere kant van de mond
langs het onderste tandvlees.
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Voorzorgen bij afname:
Zorg dat de punt van het wattenstaafje vóór de
afname NIET in contact komt met enig oppervlak.
De donor mag gedurende de 30 minuten voor
het afnemen van het orale monster NIET eten,
drinken, roken of kauwgum kauwen.
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Beoogd gebruik: Dit product is bestemd voor
het verzamelen en stabiliseren van DNA uit
orale monsters.

1

Inhoud: Bevat 1 afnamekit.
Waarschuwing en voorzorgen: Verstikkingsgevaar.
Het wattenstaafje moet voorzichtig in de mond
worden gebracht.
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Wassen met water indien vloeistof in contact
komt met de ogen of de huid. Niet inslikken.
Raadpleeg MSDS op www.dnagenotek.com.
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Houd het buisje rechtop om te voorkomen dat u de
vloeistof in het buisje morst. Schroef de dop van het
testbuisje zonder het wattenstaafje aan te raken.

Opslag: 15l25°C
Samenvatting en toelichting op de kit:
ORAcollect•DNA is een zelfverzamelingsset die
de materialen en instructies bevat voor het
verzamelen van humane orale monsters.
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Draai de dop op de kop, steek het wattenstaafje
in het buisje en sluit deze goed af met de dop.
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Monster uiterlijk afnemen op
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Draai het afgesloten buisje om en schud het
15 maal stevig.
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