GEBRUIKSINSTRUCTIES
voor microbioom

Lees vóór de afname alle instructies
Procedure:
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OPVANGHULPMIDDEL
Dop
Bovenkant buis
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Spateltje
Buis

BELANGRIJKE VOORBEREIDINGEN:
• Leeg uw blaas voordat met afname wordt begonnen.
• Vang het fecesmonster op, zonder urine of wc-water.
• Toiletpapier of papieren zakdoekjes kunnen
nodig zijn.
Houd de gele bovenkant van
de buis vast, schroef ALLEEN de
paarse dop los en leg deze weg
voor later gebruik.

Niet
morsen

BELANGRIJK:
Verwijder NIET de gele bovenkant van de buis.
Mors GEEN stabilisatievloeistof in de buis.

Stabilisatievloeistof
Mengbal

3

Buis is niet ontworpen om rechtop te staan.

Samenvatting en uitleg van de set:

Gebruik het spateltje om een klein fecesmonster
te nemen.

Fecesmonster op werkelijke grootte.

OMNIgene•GUT levert de materialen en aanwijzingen
voor afname en stabilisatie van microbieel DNA uit een
fecesmonster.
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Waarschuwingen en voorzorgsmaatregelen:
•
•
•
•

UITSLUITEND VOOR UITWENDIG GEBRUIK.
De gele bovenkant van de buis NIET verwijderen.
De stabilisatievloeistof in de buis NIET morsen.
Als de vloeistof in contact komt met de ogen
of huid, wassen met water. NIET inslikken.
• Voor afname van een vloeibaar monster, de afzonderlijk
geleverde gebruiksinstructies raadplegen.
• Kleine voorwerpen kunnen verstikkingsgevaar opleveren.

Breng het fecesmonster over
in de gele bovenkant van de buis.
Herhaal dit totdat het monster de
gele bovenkant van de buis vult.

Vullen

BELANGRIJK: Duw het monster
NIET in de buis.
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Schraap horizontaal langs de bovenkant van de buis
om het monster vlak te maken en overtollig materiaal
te verwijderen.
Veeg de buitenkant en de bovenkant van de buis
indien nodig af met toiletpapier of papieren zakdoekjes.

Opslag: 15 °C tot 25 °C
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Verzenden conform de geldende regelgeving voor
het vervoer van biologische monsters. Zie VIB op
www.dnagenotek.com.

Legenda bij etiket:

H	Monster uiterlijk afnemen op (uiterste gebruiksdatum)
Catalogusnummer
h
Fabrikant
M
15:l25: Instructies voor opslag
Let op, raadpleeg gebruiksaanwijzing
Y
Lotnummer
g

30 sec.
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Afb. A

Pak de paarse dop vast met het
harde uiteinde omlaag gericht
en draai de dop stevig op de gele
bovenkant van de buis.

Bovenkant
van de dop

Schud de afgesloten buis zo hard en snel mogelijk
heen en weer gedurende minimaal 30 seconden.

Het fecesmonster wordt in de buis met de
stabilisatievloeistof gemengd; niet alle deeltjes
lossen op.
BELANGRIJK: Blijf schudden als er grote deeltjes
overblijven, zoals weergegeven in afbeelding A.

Afb. B
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Plaats het spateltje in de originele verpakking of
wikkel het in toiletpapier en gooi het weg bij het afval.
BELANGRIJK: Verstuur het monster voor verwerking
volgens de afleverinstructies van de leverancier van
de set.
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