KÄYTTÖOHJEET
h OG-500 ja OG-510
h OG-600 ja OG-610
Suppilon kansi
Suppilo

Lue käyttöohjeet ennen näytteenottoa.

Menettely:
Vaiheiden yhdestä viiteen mukainen sylkinäytteen ottaminen kestää
yleensä 2–5 minuuttia.
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Putkilo

Täyttöviiva

Pieni korkki
putkilolle

Pakkauksen yhteenveto ja selitykset:

Sylje suppiloon, kunnes nestemäisen
syljen määrä (ei kuplia) saavuttaa
kuvassa 1 näytetyn täyttöviivan.

Täyttöviiva

ÄLÄ SYÖ, juo, tupakoi tai pureskele purukumia
30 minuuttiin ennen sylkinäytteen antamista.
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ÄLÄ poista muovikalvoa suppilon kannesta.
Käyttötarkoitus: ihmisen DNA:n keräämiseen
sylkinäytteestä.
Sisältö: pakkaus sisältää stabilointinestettä.
Varoitukset ja varotoimet: jos stabilointinestettä
joutuu silmiin tai iholle, huuhtele vedellä. Ei saa
niellä. Katso käyttöturvallisuustiedote (KTT) sivulta:
www.dnagenotek.com.
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Pidä putkiloa pystyasennossa yhdellä
kädellä. Sulje suppilon kansi toisella
kädellä (kuten kuvassa) painamalla kantta
lujasti, kunnes kuulet sen napsahtavan.
Kannessa oleva neste vapautuu putkiloon
ja sekoittuu syljen kanssa. Varmista, että
kansi on tiukasti kiinni.
Pidä putkiloa pystyasennossa.
Kierrä suppilo irti putkilosta.

Pieni korkki, tukehtumisvaara.
Säilytys: 15°C l30°C

Pakkauksen yhteenveto ja selitykset:
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Oragene•DNA on itsekäytettävä pakkaus,
joka sisältää materiaalit ja ohjeet sylkinäytteen
keräämiseen ja stabilointiin.

Sulje putkilo tiukasti pienen korkin avulla.
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Katso pakkausseloste
Kerää syljestä (käyttö)
In vitro diagnostiset lääkinnälliset laitteet
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Kataloginumero
CE-merkintä
Huomio, katso käyttöohjeeet
Säilytysohjeet

Ravista korkillista putkiloa 5 sekunnin ajan.
Hävitä suppilo.

Valtuutettu edustaja
Valmistaja
Eränumero

CV
Ainoastaan in vitro-diagnostiseen käyttöön

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

P

Emergo Europe, Prinsessegracht 20, 2514 AP The Hague, The Netherlands

Erinomaisia näytteitä
todistettu tulos

Oragene®•DNA ei ole myynnissä Yhdysvalloissa.
®Oragene on DNA Genotek Inc. –yhtiön rekisteröity tavaramerkki.
Joitakin DNA Genotek tuotteita ei ehkä ole saatavilla kaikkialla, ota yhteyttä myynti edustajaan.
DNA Genotek protokollat, valkoiset kirjat ja soveltaminen toteaa, ovat saatavilla tukiosiosta kotisivuiltamme
www.dnagenotek.com.

Puh.: +1.613.723.5757
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