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ব্যবহারকারীর নির দ্েশাবনি

সংগ্রহ করার পূরবদে সমস্ত নির দ্েশাবিী পড়ু ি

পদ্ধনি:

নিনচিি কর়ুণ যে িািার িম়ুিা য্ওযার 30 নমনিট আরে ্ািা নকছ়ু খায়িা, পাি কররিা,  ধ়ুমপাি 

করিা বা চ়ু ইং েম খারয়িা।

নিনচিি কর়ুণ যে িম়ুিা সংগ্রহ করার সময একটি যসাজা অবস্ারি থারক।

1 যথরক 7 প্রষেপে়ুনি অি়ুসরণ করর একটি িািা িম়ুিা সংগ্রহ কররি 15 নমনিট সময িােরি পারর

1 োরি একটি স্পঞ্জ স্াপি কর়ুণ। 30 যসরকরডের জি্য মানড ও 

যেিররর োরির উপর আিরিা করর সরাি োরি েিটা সম্ভব 

স্পঞ্জ িািা শ়ুরে নিরি পারর।

2 একবার স্পঞ্জ িািা ন্রয় নেরজ যেরি, স্পঞ্জ যক ফারিি এর V-খাঁরজর 

মরধ্য সননিরবশ কর়ুি। স্পঞ্জ যক ঘ়ুনররয় ও যমাচরড িািা যক V-খাঁরজর 

যেিররর প্াচীরর নিেরে নিি। িািা টিউব মরধ্য প্বানহি হরয় োরব।

3 একই প্রষেপে়ুনি (1 ও 2) অি়ুসরণ কর়ুণ েিষেণ িা 
থ়ুথ়ু (ব়্ু ব়্ু  িয়) েরাট যরখা পেদেন্ত যপৌছায়। ্ািার ম়ুরখর 

যেিরর র�াকারিার আরে প্নিটি সময স্পঞ্জ এর ষেনি হরয়রছ কী 

িা রচক পরীষো কর়ুি। প্থম স্পরঞ্জ যকাি ষেনি হরি অি্য 

স্পঞ্জ ব্যবহার কর়ুি। 

4 এক হাি ন্রয টিউবটি যক যসাজা করর ধরর রাখ়ুি। অি্য হাি ন্রয় 
ফারিি এর �াকিা বন্ধ করার জি্য যজার ন্ি (য্খারিা হরযরছ) 

েিষেণ িা আপনি বন্ধ করার আওয়াজ শ়ুিরি পাি। �াকিায় থাকা 

িরি প্াথদে টিউরবর মরধ্য িািার সরগে নমনরিি হওয়ার জি্য নিঃসিৃ 

হরব। নিনচিি কর়ুি যে �াকিা ঠিক করর বন্ধ করা হরযরছ।

5 টিউবটি যক যসাজা ধর়ুি। ফারিি যক ঘ়ুনররয টিউব যথরক 
আিা্া কর়ুণ।

6 যছাট ক্যাপ ব্যবহার করর টিউবটি যক োি োরব বন্ধ করর ন্ি।

7 �াকিা িাোরিা অবস্ায় 5 যসরকরডের জি্য টিউবটি যক ঝাকাি। 

ফারিি এবং স্পঞ্জ যক বানিি কর়ুি।

সংগ্ররহর পূরবদে সিকদে িা:

ফারিরির �াকিা যথরক প্ানটিরকর নফল্মটি সনররয যফিরবি িা।

্ািার ম়ুরখর যেিরর য�াকারিার আরে প্নিটি সময স্পঞ্জ এর ষেনি 

হরয়রছ কী িা পরীষো কর়ুি। প্থম স্পরঞ্জ যকাি ষেনি হরি অি্য 

স্পঞ্জ ব্যবহার কর়ুি।

অি্যাি্য স্পঞ্জ বা এক োনিয় বস্তু দ্ারা প্নিকল্প কররবি িা।

অনেরপ্ি ব্যবহার: িািা িম়ুিা যথরক মাি়ুরের নিএিএ সংগ্ররহর জি্য।

নবেযবস্তু: নকরট নস্নিশীি িরি প্াথদে ররযরছ।

সাবধািিা এবং পূবদেসিকদে িা: 
শ্াসর়ুদ্ধ হওয়ার নবপনতি যঘাটরি পারর নিম্ননিনখি দ্ারা: 

•  সংগ্রহ নকরট যছাট ক্যাপ।

• প্ানটিক ব্যারে স্পঞ্জে়ুনি দ্ারা

• ্ািার ম়ুরখর মরধ্য স্পঞ্জ য�াকারিার সময় সিকদে  থাকা উনচি। 

পনর্নশদেি সংগ্ররহর জি্য:

•  ্ ািা যক একা যছরড য্রবি িা।

•  ্ ািা যক স্পঞ্জ, যছাট ক্যাপ বা প্যারকনজং স্পশদে করার অি়ুমনি 

য্রবি িা।

•  েন্ নস্নিশীি িরি প্াথদে যচাখ বা চামডার সংস্পরশদে 

আরস িাহরি জি ন্রয ধ়ুরয নিি। ম়ুরখর নেিররর্রবি িা। 

www.dnagenotek.com ওরযবসাইরট MSDS য্খ়ুি।

সংরষেণ: 15°C l30°C 

সারাংশ এবং নকরটর ব্যাখ্যা: 
Oragene•DNA একটি সংগ্ররহ সহাযিা নকট ো নস্নিশীি িািার 
িম়ুিা সংগ্রহ করার জি্য নির দ্েশাবিী ও উপকরণ প্্াি করর।

যিরবি যিরজডে:
i প্যারকজ সননিরবশ যথরক পরামশদে গ্রহণ কর়ুণ

H িািা সংগ্রহ (দ্ারা ব্যবহার)

V নের্া িাযেনিনটিক নচনকৎসা নিোইরস

h ক্যাটািে সংখ্যা

C CE মানকদে ং

Y সাবধাি, ব্যবহাররর জি্য নির দ্েশাবিী অি়ুসরণ কর়ুণ

15:l30: সংরষেণ নির দ্েশাবিী 

P অি়ুমন্ি প্নিনিনধ

M উৎপা্ক

g িট সংখ্যা

f ক্রনমক সংখ্যা

ফারিরির �াকিা

ফারিি

টিউব

টিউরবর জি্য যছাট ক্যাপস্পঞ্জ

V-খাঁজ

V-খাঁজ

েরাট যরখা


