Zalecenia dotyczące przechowywania próbek OMNIgene®•GUT
Niniejsze zalecenia zawierają informacje pomocne przy przechowywania próbek kału (stolca) pobranych
i utrwalonych za pomocą zestawu OMNIgene•GUT.
•

Przechowywanie w temperaturze pokojowej: Próbki kału/stolca pobrane za pomocą zestawu
OMNIgene•GUT można przechowywać w temperaturze pokojowej przez maks. 60 dni od pobrania próbki.

•

Przechowywanie długoterminowe: W przypadku długoterminowego przechowywania zaleca się podzielenie
i umieszczenie próbek OMNIgene•GUT w krioprobówkach i przechowywanie w temperaturze -80°C.

•

Przechowywanie długoterminowe w temperaturze -80°C: Próbki OMNIgene•GUT można zamrażać
w temperaturze -80°C w probówkach OMNIgene•GUT na maks. 1 miesiąc.

•

Przechowywanie długoterminowe w temperaturze -20°C: Próbki OMNIgene•GUT można przechowywać
w probówkach OMNIgene•GUT lub w krioprobówkach przez wiele miesięcy w temperaturze -20°C.

•

Przechowywanie w temperaturze 4°C: Nie zaleca się przechowywania próbek OMNIgene•GUT
w temperaturze 4°C.

•

Cykle zamrażania-rozmrażania: Zestaw OMNIgene•GUT zachowuje strukturę populacji bakterii
i integralność DNA przez maks. 6 cykli zamrażania-rozmrażania.
Temperatura
pokojowa

4°C

-20°C

-80°C

W probówce OMNIgene•GUT

Maks. 60 dni

Niezalecane

miesiące

1 miesiąc*

W krioprobówkach z O-ringiem

Maks. 60 dni

Niezalecane

miesiące

lata

Tabela 1: Zalecenia dotyczące przechowywania próbek pobranych i utrwalonych za pomocą zestawu OMNIgene•GUT.
*Probówki OMNIgene•GUT mogą stać się kruche w przypadku przechowywania w temperaturze -80°C.

Pomoc techniczna jest dostępna od poniedziałku do piątku (09.00 – 17.00 ET):
•
•
•

Numer bezpłatny (Ameryka Północna): 1.866.813.6354, opcja 6
Wszystkie pozostałe kraje: +1.613.723.5757, opcja 6
E-mail: support@dnagenotek.com

Zestaw OMNIgene•GUT (OM-200) jest niedostępny w sprzedaży w Stanach Zjednoczonych.
Zestaw OMNIgene•GUT (OMR-200) jest przeznaczony tylko do badań, a nie do procedur diagnostycznych.
Niektóre produkty DNA Genotek mogą być niedostępne we wszystkich regionach geograficznych.
®OMNIgene jest zarejestrowanym znakiem towarowym DNA Genotek Inc. Wszystkie pozostałe marki i nazwy zawarte w tym dokumencie należą do ich odpowiednich właścicieli.
Wszystkie protokoły i dokumentacja firmy DNA Genotek, a także uwagi dotyczące stosowania można znaleźć w sekcji pomocy w naszej witrynie internetowej pod adresem www.dnagenotek.com.
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