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Aukščiausios kokybės mėginiai 
Patvirtintos eksploatacinės savybės

OMNIgene•GUT (OM-200) neparduodama Jungtinėse Amerikos Valstijose. 
OMNIgene•GUT (OMR-200) skirta naudoti tik tyrimams, ne diagnostikos procedūroms. 
®OMNIgene yra registruotasis „DNA Genotek Inc.“ prekės ženklas. 
Ne visuose geografiniuose regionuose gali būti prekiaujama visais „DNA Genotek“ gaminiais, dėl išsamesnės informacijos 
kreipkitės į savo prekybos atstovą. Visus „DNA Genotek“ protokolus, „baltąsias knygas“ ir taikymo instrukcijas galima rasti 
mūsų interneto svetainės www.dnagenotek.com pagalbos skyriuje.
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Rinkinio santrauka ir paaiškinimas:
„OMNIgene•GUT“ pateikia medžiagas ir instrukcijas 
mikrobiniam DNR išmatų mėginiui imti ir stabilizuoti. 

Įspėjimai ir perspėjimai
• SKIRTA TIK IŠORINIAM NAUDOJIMUI. 
• NENUIMKITE nuo vamzdelio geltono vamzdelio antgalio. 
• NEIŠPILKITE vamzdelyje esančio stabilizavimo skysčio. 
• Skysčiui patekus į akis arba ant odos, nuplaukite 

vandeniu. NEPRARYKITE. 
• Jei imate skystų išmatų mėginį, žr. atskirai pateiktas 

naudotojo instrukcijas.
• Mažos dalys gali sukelti uždusimo pavojų. 

Saugojimas: 15 °C iki 25 °C

Siųskite laikydamiesi galiojančių teisės aktų, kuriais 
reglamentuojamas biologinių mėginių gabenimas. 
Žr. MSDS, pateiktą www.dnagenotek.com

Etiketės simbolių aiškinimas:
H  Paimti mėginį iki (panaudoti iki) 

h Katalogo numeris 

M Gamintojas 

15:l25: Saugojimo instrukcijos

Y Dėmesio, skaitykite naudojimo instrukcijas

g Partijos numeris

Gaubtelis

Vamzdelio antgalis 

Vamzdelis 

Stabilizavimo skystis

Maišymo rutulys

MĖGINIŲ ĖMIMO ĮTAISAS

Mentelė

NAUDOJIMO INSTRUKCIJOS
Prieš imdami mėginį perskaitykite visas instrukcijas

Procedūra:

1 SVARBŪS PARUOŠIAMIEJI DARBAI: 
• Prieš pradėdami mėginio ėmimo procedūrą 

ištuštinkite pūslę. 
• Imkite išmatų mėginį, kuriame nėra šlapimo ar 

tualeto vandens. 
• Gali prireikti tualetinio popieriaus arba servetėlių. 

2 Laikydami už geltono vamzdelio 
galo nusukite TIK violetinį gaubtelį ir 
atidėkite, jis bus naudojamas vėliau.   

SVARBU!  
NENUIMKITE geltono vamzdelio  
antgalio. 
NEIŠPILKITE vamzdelyje esančio stabilizavimo skysčio.

3 Mentele paimkite nedidelį išmatų mėginį.

Realus išmatų mėginio dydis. 

4 Perkelkite fekalijų mėginį 
į geltoną vamzdelio galą. 
Kartokite, kol mėginys užpildys 
geltoną vamzdelio galą.

SVARBU! NESPAUSKITE mėginio 
į vamzdelį.

5 Nubraukite vamzdelio antgalį horizontaliai, kad 
išlygintumėte mėginį ir pašalintumėte jo perteklių.

Prireikus nušluostykite vamzdelio išorę ir viršų 
tualetiniu popieriumi arba servetėle.

6 Laikydami violetinį gaubtelį vientisu 
galu žemyn prisukite jį ant 
geltonojo vamzdelio antgalio, kad 
jis būtų sandariai uždarytas.

30 sek.

7 Mažiausiai 30 sekundžių kratykite užsandarintą 
vamzdelį, kiek galėdami stipriai ir greičiau judindami 
pirmyn ir atgal.

Pav. A Pav. B

8 Išmatų mėginys susimaišys su vamzdelyje esančiu 
stabilizavimo skysčiu; ištirps ne visos dalelės.

SVARBU! Jeigu lieka didelių dalelių, kaip 
pavaizduota paveikslėlyje A, kratykite toliau.

 

 
 

       

 

  

 

 

9 Įdėkite mentelę į originalią pakuotę arba suvyniokite 
į tualetinį popierių ir išmeskite su atliekomis. 

SVARBU! Išsiųskite mėginį apdoroti laikydamiesi 
atskirų pristatymo instrukcijų, kurias pateikia rinkinio 
tiekėjas.

Neišliekite

Vamzdelio konstrukcija neužtikrina, kad jis stovės statmenai.

Pripildymas

Dangtelio viršus


