ব্যবহারকারীর নির্দেশাবলি
h OG-500 এবং OG-510
h OG-600 এবং OG-610
ফানেল ঢাকনা

পদ্ধতি:

ফানেল

অধিকাংশ মানুষ 1 থেকে 5 পদক্ষেপগুলি অনুসরণ করে একটি লালা
নমুনা সংগ্রহ করতে 2 থেকে 5 মিনিট সময় নিয়ে থাকেন।

টিউব

ভরাট
রেখা

সংগ্রহ করার পূর্বে সমস্ত নির্দেশাবলী পড়ু ন

1

টিউবের জন্য ছ�োট ক্যাপ

ফানেল এর মধ্যে থুতু ফেলুন যাতে তরল লালা
(বুদবুদ না) চিত্র #1 এ দেখান�ো ভরাট রেখা
পর্যন্ত ভরে যায়

সংগ্রহের পূর্বে সতর্কতা:
ভরাট রেখা

আপনার লালার নমুনা দেওয়ার 30 মিনিট আগে
কিছু খাবেন না, পান করবেন না, ধুমপান করবেন না
বা চু ইং গাম খাবেন না।
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ফানেলের ঢাকনা থেকে প্লাস্টিকের ফিল্মটি সরিয়ে ফেলবেন না।
অভিপ্রেত ব্যবহার: লালা নমুনা থেকে মানুষের ডিএনএ সংগ্রহের
জন্য।
বিষয়বস্তু: কিটে স্থিতিশীলযুক্ত তরল পদার্থ রয়েছে।
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সাবধানতা এবং পূর্বসতর্কতা: যদি স্থিতিশীল তরল পদার্থ চ�োখ বা
ত্বকের সংস্পর্শে আসে তাহলে জল দিয়ে ধুয়ে নিন। মুখের ভিতরে
দেবেন না। www.dnagenotek.com ওয়েবসাইটে MSDS দেখুন।

এক হাত দিয়ে টিউবটি কে স�োজা ধরে রাখুন। অন্য হাত
দিয়ে ফানেল এর ঢাকনা বন্ধ করার জন্য জ�োর দিন
(দেখান�ো হয়েছে) যতক্ষণ না আপনি বন্ধ করার আওয়াজ
শুনতে পান। ঢাকনায় থাকা তরল পদার্থ টিউবের মধ্যে
লালার সঙ্গে মিশ্রিত হয়ে যাওয়ার জন্য নিঃসৃত হবে।
নিশ্চিত করুন যে ঢাকনা ঠিক করে বন্ধ করা হয়েছে।
টিউবটি কে স�োজা করে ধরুন। ফানেল কে ঘুরিয়ে নিয়ে
টিউব থেকে আলাদা করুণ।

ছ�োট ক্যাপ দিয়ে শ্বাসর�োধ হওয়ার বিপত্তি ঘ�োটতে পারে।
সংরক্ষণ: 15°C l30°C
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সারাংশ এবং কিটের ব্যাখ্যা:
Oragene•DNA একটি স্ব-সংগ্রহ কিট যা স্থিতিশীল লালার নমুনা
সংগ্রহ করার জন্য নির্দেশাবলী এবং উপকরণ প্রদান করে।

	ছ�োট ক্যাপ ব্যবহার করে টিউব কে ভাল ভাবে বন্ধ
করে দিন।

লেবেল লেজেন্ড:
i
H
V
h
C
Y
15:l30:
P
M
g

প্যাকেজ সন্নিবেশ থেকে পরামর্শ গ্রহণ করুণ
লালা সংগ্রহ (দ্বারা ব্যবহার)
ভিট্রো ডায়গনিস্টিক চিকিৎসা ডিভাইসে
ক্যাটালগ সংখ্যা
CE মার্কিং
সাবধান, ব্যবহারের জন্য নির্দেশাবলী অনুসরণ করুণ
সংরক্ষণ নির্দেশাবলী
অনুমদিত প্রতিনিধি
উত্পাদক
লট সংখ্যা

CV
Vitro Diagnostic এ ব্যবহারের জন্য
প্রাধান্যপ্রাপ্ত নমুনা
প্রমাণিত কর্মক্ষমতা
Made in Canada (কানাডায় তৈরি করা)
M DNA Genotek Inc.
3000 - 500 Palladium Drive
Ottawa, ON, Canada K2V 1C2

Tel.: +1.613.723.5757
Fax: +1.613.723.5057
info@dnagenotek.com
www.dnagenotek.com
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ঢাকনা লাগান�ো অবস্থায় 5 সেকেন্ডের জন্য টিউবটি কে
ঝাকান। ফানেল কে বাতিল করুন বা রিসাইকিল করুন।

P

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

Oragene®•DNA মার্কি ন যুক্তরাষ্ট্রে বিক্রয়ের জন্য উপলব্ধ নয়
®Oragene - DNA Genotek Inc. এর একটি নিবন্ধিত ট্রেডমার্ক
কিছু DNA Genotek পণ্য, সমস্ত ভ�ৌগলিক অঞ্চলে উপলব্ধ না হতে পারে, বিস্তারিত তথ্যের জন্য আপনার বিক্রয়

প্রতিনিধির সাথে য�োগায�োগ করুন।
সমস্ত DNA Genotek প্রোট�োকল, সাদা কাগজপত্র এবং অ্যাপ্লিকেশন ন�োট, আমাদের ওয়েবসাইট www.dnagenotek.com
এর সমর্থন বিভাগে উপলব্ধ।
পেটেণ্ট (www.dnagenotek.com/legalnotices)
© 2017 DNA Genotek Inc., OraSure Technologies, Inc., এর অধীনস্ত সংস্থা, সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত।
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