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Instrucções para a recolha de amostras:
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Abra a embalagem e retire o colector sem tocar na
ponta da esponja. Coloque a esponja o mais atrás na
boca que lhe seja confortável e esfregue ao longo das
gengivas inferiores (veja a imagem com o pormenor)
num movimento para trás e para a frente. Esfregue
suavemente as gengivas 10 vezes. Se possível, evite
esfregar os dentes.
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Repita suavemente o movimento de esfregar do
lado oposto da boca ao longo das gengivas inferiores
durante mais 10 vezes.
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30 minutos

Precauções para a recolha:
Garanta que a ponta da esponja NÃO toca
em nenhuma superfície antes da recolha.
O dador NÃO pode comer, beber, fumar ou
mascar pastilha elástica durante os 30 minutos
que antecedem a recolha da amostra oral.
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Fim a que se destina: Este produto foi concebido
para a recolha e estabilização de ADN a partir de
fluidos orais humanos.
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Conteúdo: Contém 1 kit de recolha.
Aviso e precauções: Risco de asfixia. Cuidado ao
inserir a esponja na boca.
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Mantenha o tubo direito para evitar que o líquido
no seu interior se entorne. Desaperte a tampa azul
do tubo de recolha sem tocar na esponja.

Lavar com água se o líquido entrar em contacto
com os olhos ou a pele. Não ingira. Ver a ficha de
dados de segurança em www.dnagenotek.com.
Armazenamento: 15l25°C

15 x

Sumário e explicação do kit:
ORAcollect•DNA é um kit de auto-recolha que
fornece os materiais e instruções para a recolha
de amostras orais humanas.
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Vire a tampa a contrário, insira a esponja no tubo
e feche bem a tampa.

Legenda da etiqueta:
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Dispositivo médico de diagnóstico “in vitro”

15 x

Marca CE
Fabricante
Representante autorizado
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Instruções de armazenamento
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Coletar a amostra até (data de validade)
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Vire ao contrário o tubo fechado com a tampa
e agite vigorosamente 15 vezes.

15 x
CV
Para a utilização em diagnóstico “in vitro”
Amostras de qualidade superior
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ORAcollect®•DNA não se encontra disponível para venda nos Estados Unidos.
®ORAcollect é uma marca comercial registada da DNA Genotek Inc.
Alguns produtos DNA Genotek poderão não estar disponíveis em todas as regiões geográficas, contacte o seu
representante de vendas para obter mais detalhes.
Todos os protocolos, documentos técnicos e notas explicativas da DNA Genotek estão disponíveis na secção
de apoio do nosso website em www.dnagenotek.com.
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