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Instructies voor monstername:

1

Open de verpakking en verwijder de afnamekit zonder
de punt van het sponsje aan te raken. Plaats het sponsje
zo ver mogelijk achterin de mond en wrijf met een
voor- en achterwaartse beweging over het onderste
tandvlees (zie close-up afbeelding). Wrijf 10 keer
voorzichtig over het tandvlees. Wrijf indien mogelijk
niet over de tanden.

2

Herhaal voorzichtig de wrijvende beweging aan de
andere kant van de mond, over het onderste tandvlees,
wederom 10 keer.

3

Houd het buisje rechtop om morsen van de blauwe
vloeistof in het buisje te voorkomen. Schroef de dop
van het buisje zonder het sponsje aan te raken.

4

Draai de dop ondersteboven en plaats het sponsje
in het buisje en sluit dit stevig met de dop.

5

Keer het afgesloten buisje om en schud het
15 keer stevig.
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Voorzorgsmaatregelen afname:
Zorg ervoor dat de punt met het sponsje vóór
afname van een monster NIET in contact komt
met oppervlakken.

1

De donor mag 30 minuten voorafgaand aan de
afname van een monster NIET eten, drinken,
roken of kauwgom kauwen.
Bedoeld gebruik: Voor de afname en stabilisatie
van RNA uit monsters van menselijk speeksel.
Inhoud: Bevat 1 testkit.
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Waarschuwing en voorzorgsmaatregelen:
Gevaar voor verstikking. Wees voorzichtig
bij het in de mond plaatsen van het sponsje.
Met water wassen als de vloeistof in contact
komt met de ogen of de huid. NIET inslikken.
Zie VIB op www.dnagenotek.com
Opslag: 15l25°C
Samenvatting en uitleg over de kit:
ORAcollect®•RNA is een zelfafnamekit met
de materialen en instructies voor het afnemen
van een monster van menselijk speeksel.
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Legenda etiket:
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