FELHASZNÁLÓI ÚTMUTATÁSOK
Mikrobiomhoz

Gyűjtés előtt az összes utasítást olvassa el
Eljárás:
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GYŰJTŐESZKÖZ
Kupak
Csőfedél
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Spatula
Cső

FONTOS ELŐKÉSZÜLETEK:
• A gyűjtés megkezdése előtt ürítse ki a hólyagját.
• Gyűjtsön vizelet- és WC-víz-mentes székletmintát.
• WC-papír vagy papírzsebkendő szükséges lehet.
A sárga csőfedelet tartva, CSAK
a bíbor színű kupakot csavarja le,
és tegye el későbbi használatra.
FONTOS:
NE vegye le a sárga csőfedelet.
NE öntse ki a csőben levő
stabilizálófolyadékot.

Stabilizálófolyadék
Keverőgolyó
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A csövet nem álló helyzetre tervezték.

Ne öntse ki

A spatula segítségével gyűjtsön kis mennyiségű
székletmintát.

Összefoglaló és a készlet magyarázata:
Az OMNIgene•GUT a mikrobiális DNS székletmintából
való gyűjtéshez és stabilizáláshoz szükséges anyagokat
és útmutatásokat tartalmazza.

A székletminta tényleges mérete.
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Figyelmeztetések és óvintézkedések:
•
•
•
•

CSAK KÜLSŐ HASZNÁLATRA.
NE vegye le a csőről a sárga csőfedelet.
NE öntse ki a stabilizálófolyadékot a csőből.
Ha folyadék kerül a szemébe vagy a bőrére,
vízzel mossa ki. NE nyelje le.
• Folyós székletminta gyűjtése esetén lásd a külön
mellékelt használati utasítást.
• A kis méretű tárgyak fulladásveszélyt okozhatnak.
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Kaparja vízszintesen a cső teteje mentén, lesimítva
a mintát, az esetleges többletet eltávolítva.
A cső külsejét és a fedelet szükség esetén
WC-papírral vagy papírzsebkendővel törölje meg.
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Szállítás a biológiai minták szállítására vonatkozó
előírások szerint. Az anyagbiztonsági adatlapot lásd
a www.dnagenotek.com honlapon.

Jelmagyarázat:

H	A minta összegyűjtésének határideje
(felhasználhatósági idő)

g

Betöltés

FONTOS: a mintát NE nyomja
be a csőbe.

Tárolás: 15 °C – 25 °C

h
M
15:l25:
Y

Vigye át a székletmintát a sárga
csőfedélbe. Ezt addig ismételje,
amíg a minta megtölti a sárga
csőfedelet.

30 mp

Katalógusszám
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A bíbor kupakot fogja meg a
tömör végével lefelé, és csavarja
be a sárga csőbe, amíg szorosan
nem zár.

A kupak teteje

A lezárt csövet legalább 30 másodpercig
rázza előre-hátra olyan gyorsan és erősen,
ahogy csak tudja.

Gyártó
Tárolási útmutatások
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Vigyázat, olvassa el a használati utasítást
Tételszám
A ábra

A székletminta összekeveredik a csőben lévő
stabilizálófolyadékkal, nem minden részecske
fog feloldódni.
FONTOS: Ha nagy darabok maradnak fent,
amint az az A ábrán látható, folytassa a rázást.

B ábra
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A spatulát tegye vissza az eredeti csomagolásba,
vagy tekerje be WC-papírba, és dobja ki a szemétbe.
FONTOS: Küldje a mintát feldolgozásra a
készletszállító által külön átadott szállítási
utasítások alapján.

Kitűnő minták
Bevált teljesítmény
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OMNIgene•GUT (OM-200) az Egyesült Államokban nem kapható.
OMNIgene•GUT (OMR-200) csak kutatási célra, diagnosztikai eljárásokhoz nem alkalmazható.
Az ®OMNIgene a DNA Genotek Inc. bejegyzett védjegye.
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