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KASUTUSJUHEND
Lugege kasutusjuhend enne proovi võtmist 
hoolikalt läbi.

Protseduur: 

1 OLULISED ETTEVALMISTUSED:
• Tühjendage enne proovi võtmist põis.
• Võtke väljaheiteproov nii, et see ei oleks 

koos uriini ega tualetipoti loputusveega.
• Kasutage vajadusel tualettpaberit 

või pabertaskurätikuid.

2 Hoides tuubi kollasest ülaosast, 
kruvige AINULT lilla kork 
komplekti küljest lahti ja pange 
hilisemaks kasutamiseks kõrvale.

OLULINE:  
ÄRGE eemaldage tuubi kollast ülaosa.  
ÄRGE loksutage tuubis olevat stabiliseerivat 
vedelikku.

3 Kasutage spaatlit, et võtta väike kogus 
väljaheiteproovi.

Väljaheiteproovi tegelik suurus.

4 Asetage väljaheiteproov tuubi 
kollasesse ülaossa. Korrake 
protseduuri, kuni proov täidab 
tuubi kollase ülaosa.

OLULINE: ÄRGE suruge 
proovi tuubi.

5 Eemaldage liigne väljaheite kogus tuubi 
ülaosast tuubi suuet horisontaalsuunas 
kraapides. Pühkige tuubi väliskülg ja tuubi 
ülaosa vajadusel tualettpaberi või 
pabertaskurätikuga puhtaks.

6 Võtke lilla kork kätte keermega 
allpool ja kruvige see kollase 
tuubi ülaosa külge, kuni see on 
kõvasti kinni. 

30 sekundit

7 Raputage suletud tuubi vähemalt 30 sekundi 
vältel edasi ja tagasi liigutustega nii kõvasti 
ja kiiresti kui võimalik. 

Joon. A Joon. B

8 Väljaheiteproov seguneb tuubis oleva 
stabiliseeriva vedelikuga; kõik 
väljaheiteosakesed ei pruugi lahustuda. 

OLULINE: Jätkake raputamist, kui tuubis 
on endiselt suured osakesed, nagu on 
näidatud joonisel A.

 

 
 

       

 

  

 

 

PRÜGI

9 Asetage spaatel originaalpakendisse või 
mähkige see tualettpaberisse ja visake 
prügikasti.

OLULINE: Saatke proov analüüsimiseks, 
järgides komplekti saatja poolt eraldi antud 
saatmisjuhiseid.

Komplekti kokkuvõtlik selgitus:
OMNIgene•GUT sisaldab materjale ja juhiseid mikrobiaalse 
DNA võtmiseks ja stabiliseerimiseks väljaheiteproovis.

Hoiatused ja ettevaatusabinõud:
• AINULT VÄLISPIDISEKS KASUTAMISEKS.
• ÄRGE eemaldage tuubi küljest kollast tuubi ülaosa.
• ÄRGE loksutage tuubis olevat stabiliseerivat vedelikku.
• Peske veega, kui stabiliseeriv vedelik satub silma või 

nahale. MITTE alla neelata! 
• Kui te võtate proovi vedelast väljaheitest, järgige eraldi 

saadetud kasutusjuhendit.
• Komplektis olevad väikesed osakesed võivad 

hingamisteedesse sattudes põhjustada lämbumisohu.

Säilitamine: 15°C - 25°C

Saata vastavalt bioloogiliste proovide transportimise 
eeskirjadele. Vt MSDS veebilehelt www.dnagenotek.com

Etiketi tekst:
H Proov võtta enne: (Kasutada enne:)

h Katalooginumber

M Tootja

15:l25: Säilitamise juhised

Y Tähelepanu, vaadake kasutusjuhendit

g Partii  number

Kork

Tuubi ülaosa 

Tuub 

Stabiliseeriv vedelik

Segamispall

PROOVI VÕTMISE SEADE

Täitke

Korgi tipp

Ärge
loksutage

Spaatel

Tuub ei ole ette nähtud püstises asendis hoidmiseks.


