אביזר כפית OM-AC2
לשימוש עם

הוראות שימוש

קרא את כל ההוראות לפני האיסוף
הליך האיסוף:

1

התקן איסוף
מכסה
חלק עליון
כפית

2

	תוך כדי החזקת החלק העליון הצהוב של
השפופרת הברג לפתיחה את המכסה הסגול
בלבד ,והנח אותו בצד לשימוש במועד
מאוחר יותר.

מבחנה

נוזל ייצוב
כדור ערבוב
השפופרת אינה מיועדת לעמידה בתנוחה ישרה.

כפית מלאה אחת

הכנה:

חשוב:
אל תסיר את החלק העליון הצהוב מהמבחנה.
אל תאפשר לנוזל הייצוב במבחנה להישפך החוצה.

חשוב:
דגימת הצואה עשויה שלא לזרום דרך החלק העליון הצהוב
של השפופרת .המשך לשלב .4

	החזק את המכסה הסגול עם הקצה המוצק
מופנה כלפי מטה והברג את הצינורית
הצהובה עד לסגירה מוחלטת.

תמצית המידע על הערכה:

5

	נער את המבחנה הסגורה קדימה ואחורה חזק ומהר ככל
האפשר למשך  30שניות לכל הפחות.

אביזר  OMNIgene•GUTעם כפית מספק את החומרים
וההוראות לאיסוף ולייצוב דנ"א מיקרוביאלי מתוך דגימת
צואה נוזלית (שלשול חריף).

אזהרות ואמצעי זהירות:

6

	דגימת הצואה תתערבב במבחנה עם נוזל הייצוב; לא כל
החלקיקים יתמוססו.

B

חשוב :המשך לנער אם עדיין נותרו חלקיקים גדולים ,כפי
שמוצג בתרשים .A

A

7

	הנח את הכפית באריזתה המקורית או עטוף בנייר טואלט
והשלך לפח האשפה.

אחסון 15°C :עד 25°C
שלח את הדגימה על פי התקנות הרלוונטיות בנושא
משלוח דגימות ביולוגיות .ראה תחת MSDS
באתר dnagenotek.com

3

אל
תשפוך

	העבר כפית אחת של דגימת צואה נוזלית
לתוך החלק העליון הצהוב של השפופרת.

4

• רוקן את שלפוחית השתן לפני תחילת האיסוף.
•	דגימת הצואה שתיאסף חייבת להיות נקייה משתן או
ממי האסלה.
• ייתכן שיהיה צורך בנייר טואלט או בטישיו.

• לשימוש חיצוני בלבד.
• אל תסיר את החלק העליון הצהוב מהמבחנה.
• אל תאפשר לנוזל הייצוב במבחנה להישפך החוצה.
•	אם הנוזל או הדגימה באים במגע עם העיניים או העור,
שטוף אותם במים .אין לבלוע.
• עצמים קטנים עלולים לגרום לסכנת חנק.

הכנות חשובות:
	•רוקן את שלפוחית השתן לפני תחילת האיסוף.
	•דגימת הצואה שתיאסף חייבת להיות נקייה משתן או
ממי האסלה.
	•ייתכן שיהיה צורך בנייר טואלט או בטישיו.

אשפה

חשוב :שלח את הדגימה לעיבוד עפ"י הוראות המשלוח
שסופקו בנפרד ע"י ספק הערכה.

מקרא התווית:
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יש לאסוף את הדגימה עד (לשימוש עד)
מספר קטלוגי
יצרן
הוראות אחסון
אזהרה ,יש לקרוא את הוראות השימוש
מספר מנה
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דגימות מעולות
ביצועים מוכחים
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