KULLANIM TALIMATLARI
Mikrobiyom için

Kullanmadan önce tüm talimatları okuyun
Kullanım:
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TOPLAMA HAZNESİ
Kapak
Tüp ucu
Spatula
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Tüp

ÖNEMLI HAZIRLIKLAR:
• Toplama işlemine başlamadan önce idrar
torbanızı boşaltın.
• Toplamış olduğunuz dışkı örneğinin idrar veya
tuvalet suyu içermediğinden emin olun.
• Tuvalet kağıdı veya mendil kullanabilirsiniz.
Sarı tüp ucunu tutarken, YALNIZCA
mor kapağı çevirerek çıkarın ve daha
sonra kullanmak üzere kenara ayırın.
ÖNEMLI:
Sarı tüp ucunu ÇIKARMAYIN.
Stabilize edici sıvıyı tüpe DÖKMEYİN.

Stabilize edici sıvı
Karıştırma tüpü
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Tüp dik duracak şekilde tasarlanmamıştır.

Etrafa
dökmeyin

Küçük miktarda dışkı örneği toplamak için
spatulayı kullanın.

Kitle ilgili açıklama ve özet bilgi:

OMNIgene•GUT, mikrobiyal DNA'nın dışkı örneğinden
toplanmasına ve stabilize edilmesine ilişkin malzeme
ve talimatlar sunar.

Dışkı örneğinin gerçek boyutu.
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Uyarılar ve tedbirler:
•
•
•
•

YALNIZCA HARİCİ KULLANIM İÇİNDİR.
Tüpün üzerinde bulunan sarı tüp ucunu ÇIKARMAYIN.
Stabilize edici sıvıyı tüpe dökmeyin.
Stabilize edici sıvının göz veya ciltle temas etmesi
halinde etkilenen bölgeyi suyla yıkayın. YUTMAYIN.
• Sıvı haldeki bir dışkı örneğini toplamak için ayrıca
verilen kullanım talimatlarına başvurun.
• Küçük parçalar boğulma tehlikesi oluşturabilir.
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Örneği düzeltmek ve olası fazlalıkları gidermek için
tüpün tepe kısmını yatay bir hareketle düzleştirin.
Tüpün dış ile üst kısmını gerektiğinde tuvalet
kağıdı veya mendille temizleyin.
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Biyolojik örneklerin taşınmasıyla ilgili düzenlemelere
uygun olarak gönderin. Bkz. Malzeme Güvenlik Bilgi
Formu (www.dnagenotek.com).
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Etiket açıklamaları:

g

Doldur

ÖNEMLI: Örneği tüpün içine
BASTIRMAYIN.

Saklama: 15°C ila 25°C
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Dışkı örneğini sarı tüpün ucuna
yerleştirin. Sarı tüp ucu örnekle
dolana kadar bu işlemi tekrarlayın.

Örneği son toplama tarihi (son kullanma tarihi)
Katalog numarası

30 saniye

Düz yüzeyi aşağıa bakacak şekilde
mor kapağı elinize alın ve sıkıca
kapanacak şekilde sarı tüp ucunun
üzerine tekrar çevirerek takın.

Kapağın üstü

Sıkıca kapatılmış tüpü en az 30 saniye boyunca
ileri-geri hareket ettirerek mümkün olduğunca
sert bir şekilde çalkalayın.

Üretici
Saklama talimatları
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Dikkat, kullanım talimatlarına bakınız
Lot numarası
Şekil A

Dışkı örneği bu sayede tüpte bulunan stabilize
edici sıvıyla karıştırılır; ancak, tüm partikülleri
çözünmez.
ÖNEMLI: Şekil A'da görüldüğü üzere büyük
partiküller kalması halinde çalkalamaya devam edin.

Şekil B
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Spatulayı birlikte verilen pakete yerleştirin veya
bir tuvalet kağıdına sarıp çöpe atın.
ÖNEMLI: İşlenebilmesi için toplamış olduğunuz
örneği kit sağlayıcısının gönderim talimatlarına
uygun şekilde gönderin.

Üstün örnekler
Kanıtlanmış performans
Kanada'da üretilmiştir
M DNA Genotek Inc.
3000 - 500 Palladium Drive
Ottawa, ON, Kanada K2V 1C2

Tel.: +1.613.723.5757
Faks: +1.613.723.5057
info@dnagenotek.com
www.dnagenotek.com

OMNIgene•GUT (OM-200) ABD'de satışa sunulmamaktadır.
OMNIgene•GUT (OMR-200) yalnızca araştırma amaçlı olup, teşhis prosedürlerinde kullanımınız için tasarlanmamıştır.
®OMNIgene, DNA Genotek Inc.'in tescilli bir markasıdır.
Bazı DNA Genotek ürünleri her coğrafi bölgede mevcut olmayabilir, ayrıntılar için satış danışmanınızla iletişime geçin.
Tüm DNA Genotek ürünleri, açıklayıcı makaleler ve başvuru notları www.dnagenotek.com adresindeki web sayfamızın
destek kısmında mevcuttur.
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