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V C
لالستخدام في التشخيص في المختبر

h ORE-100

افتح العبوة وأخرج أداة الجمع دون لمس طرف اإلسفنجة. 
ضع اإلسفنجة داخل الفم بأقصى عمق ال يسبب االنزعاج 
ومررها على اللثة السفلية )انظر الصورة المقربة( ذهابًا 

وإيابًا. مررها على اللثة بلطف 10 مرات. إن أمكن، تجنب 
تمريرها على األسنان.

كرر حركة التمرير بلطف على اللثة السفلية في الجهة المقابلة 
من الفم 10 مرات إضافية. 

1 2 3 4 5

أمسك األنبوب في وضع قائم ألعلى لمنع سكب السائل 
الموجود داخله. انزع الغطاء من أنبوب الجمع دون لمس 

اإلسفنجة.

1 2 3 4 5

اقلب الغطاء على الوجه اآلخر، وأدخل اإلسفنجة في األنبوب 
1ثم أغلق الغطاء بإحكام. 2 3 4 5

1اقلب األنبوب المغطى وهزه بقوة 15 مرة. 2 3 4 5

العربية
تعليمات جمع العينات:

1 2 3 4 5

30 دقيقة.

احتياطات جمع العينة:
احرص على أال يتالمس طرف اإلسفنجة مع أي 

سطح قبل جمع العينة.

ينبغي أال يأكل المتبرع أو يشرب أو يدخن أو 
يمضغ اللبان لمدة 30 دقيقة قبل جمع عينة اللعاب.

الغرض من االستخدام: لجمع الحمض النووي 
الريبوزي وتثبيته من عينات اللعاب البشري.

المحتويات: يحتوي على مجموعة جمع عينات واحدة.  

تحذيرات واحتياطات: يوجد خطراالختناق. ينبغي توخي 
الحذر عند إدخال اإلسفنجة في الفم. 

إذا تالمس السائل مع العينين أو الجلد فاغسلهما بالماء. 
ال تبتلع اإلسفنجة. انظر صحيفة بيانات سالمة المادة من 
www.dnagenotek.com خالل الموقع اإللكتروني

التخزين: 15l25 درجة مئوية

ملخص وتفسير مجموعة األدوات:
إن ORAcollect®•RNA هي مجموعة جمع عينات ذاتية 

توفر المواد والتعليمات الخاصة بجمع عينات اللعاب البشري.
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