Ohjeet näytteenottoa varten:
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Avaa pakkaus ja poista näytteenotin koskematta sienen
kärjellä. Aseta sieni suussa niin kauas taakse kuin tuntuu
mukavalta ja hankaa pitkin alaikeniä (katso lähikuva)
edestakaisella liikkeellä. Hankaa hellävaroen ikeniä
10 kertaa. Mikäli mahdollista, vältä hankaamasta
hampaita.
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x

Näytteenoton varotoimet:
Varmista, että sienen pää EI pääse kosketuksiin
mihinkään pintaan ennen näytteenottoa.
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Luovuttajan EI pidä syödä, juoda, polttaa tai
pureskella purukumia 30 minuuttiin ennen
suunäytteen ottamista.
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Käyttötarkoitus: Tämä tuote on tarkoitettu DNA:n
keräämiseen ja stabilointiin ihmisen suunäytteistä.
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Toista hellävarainen hankaamisliike vastakkaisella
puolella suuta pitkin alaikeniä ylimääräiset 10 kertaa.
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Sisältö: Sisältää 1 näytteenottopakkauksen.
Varoitukset ja varotoimet: Tukehtumisvaara.
Tulee noudattaa varovaisuutta asetettaessa
sientä suuhun.
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Pidä putki pystysuorassa estääksesi nestettä putken
sisällä läikkymästä. Ruuvaa sininen korkki irti
näytteenottoputkesta ilman, että kosketat sientä.

Huuhtele vedellä, jos neste joutuu kontaktiin
silmien tai ihon kanssa. Älä niele.
10www.dnagenotek.com.
x 10 x
Katso MSDS osoitteesta

10 x

Säilytys: 15l25°C
Yhteenveto ja pakkauksen selitys:
ORAcollect•DNA on itsekeräyssarja, joka sisältää
ihmisen suunäytteen keräämiseen tarvittavat
materiaalit ja ohjeet.
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Käännä korkki ylösalaisin, aseta sieni sisään putkeen
ja sulje korkki tiiviisti.

Etiketin selitys:
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Lääkealan väline koeputkidiagnostiikkaan
CE-merkintä
Valmistaja
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Valtuutettu edustaja
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Kerää näyte ennen (käytä ennen)
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Käännä korkillinen putki nurin päin ja ravista
voimakkaasti 15 kertaa.
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CV
Ainoastaan in vitro-diagnostiseen käyttöön
Erinomaisia näytteitä
todistettu tulos
Valmistettu Kanadassa
M DNA Genotek Inc.
3000 - 500 Palladium Drive
Ottawa, ON, Canada K2V 1C2

Puh.: +1.613.723.5757
Faksi: +1.613.723.5057
info@dnagenotek.com
www.dnagenotek.com
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ORAcollect®•DNA ei ole myynnissä Yhdysvalloissa.
®ORAcollect on DNA Genotek Inc. –yhtiön rekisteröity tavaramerkki.
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