ہدایات برائے صارفین

مائکروبائیوم ( )microbiomeکے لیے

جمع کرنے والی ڈیوائس

جمع کرنے سے پہلے تمام ہدایات پڑھیں
دیگر زبانیں  www.dnagenotek.comپر دستیاب ہیں۔

طریقۂ کار:
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کیپ
ٹیوب کا اوپری رسا
اسپیچوال

ٹیوب

+

بیت الخال
کے لوازمات

2

اسٹیبالئزنگ لیکوئیڈ
مکسنگ بال
ٹیوب سیدھی کھٹری رکھنے کے لیے نہیں بنائی گئی ہے۔

3

ِکٹ کا خالصہ اور وضاحت:

اہم تیاریاں:
• جمع کرنے کے آغاز سے پہلے اپنے مثانے کو خالی کریں۔
• پیشاب یا بیت الخال کے پانی کے بغیر فضالتی منونہ اکٹھا کریں۔
• جمع کرنے والی ڈیوائس کے ساتھ ممکنہ طور پر آنے والے بیت
الخال کے متام لوازمات استعامل کریں۔
• ٹوائلٹ پیپر یا ٹشو کی رضورت پڑ سکتی ہے۔
ٹیوب کے اوپری زرد رسے کو پکڑتے وقت،
رصف جامنی کیپ کے پیچ کھولیں اور اسے
بعد میں استعامل کرنے کے لیے رکھ دیں۔

ﮔﺮاﺋﯿﮟ
ﻧﮩﯿﮟ۔

اہم:
نلی کا اوپری زرد رسا نہ ہٹائیں۔
حفاظتی سیال کو ٹیوب میں نہ گرنے دیں۔

فضالتی منونے کی معمولی مقدار کو جمع کرنے کے لیے
اسپیچوال کو استعامل کریں۔

 OMNIgene•GUTفضالتی منونے کے مائیکروبائیل  DNAکو جمع کرنے
اور بحفاظت رکھنے کے لیے ہدایات اور امواد فراہم کرتا ہے۔

انتباہات اور احتیاطی تدابیر:
•
•
•
•

•
•

4

رصف بیرونی استعامل کے لیے۔
ٹیوب کے باالئی رسے سے ٹیوب کا باالئی زرد رسا نہ ہٹائیں۔
اسٹیبالئزنگ لیوئیڈ کو ٹیوب میں نہ گرنے دیں۔
اگر لیکوئیڈ آنکھوں یا جلد پر لگ جائے تو پانی سے دھوئیں۔ نگلیں نہیں۔
 www.dnagenotek.comپر  MSDSمالحظہ کریں۔
اگر فضلے کا سیالی منونہ جمع کر رہے ہیں ،تو علیحدہ سے فراہم کردہ
صارفی ہدایات مالحظہ کریں۔
چھوٹی اشیاء دم گھٹنے کا خطرہ پیدا کر سکتی ہیں۔

5

اسٹوریج :اسٹوریج کے کمرے کا جمع کرنے سے پہلے -اور بعد-کا درجہ
حرارت  15°Cسے  60°F) 25°Cسے  )78°Fتک ہونا چاہیئے۔
حیاتیاتی منونوں کی ترسیل کے احاطہ کردہ قابل اطالق ضوابط کے مطابق
شپ (ترسیل) کریں۔

لیبل کی عالمات:
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بہرتین منونے
آزمودہ کارکردگی
M DNA Genotek Inc.
3000 - 500 Palladium Drive
Ottawa, ON, Canada K2V 1C2

ٹیلیفون+1.613.723.5757 :
فیکس+1.613.723.5057 :
info@dnagenotek.com
www.dnagenotek.com

ﺑﮭﺮﯾﮟ

اہم :منونے کو نلی میں دھکیلیں نہیں۔
منونے کی سطح کو ہموار کرنے کے لیے نلی کے اوپری رسے
کو افقی طور پر کھرچیں اور اضافی فضلے کو ہٹا دیں۔
رضورت کے مطابق ٹوائلٹ پیپر یا ٹشو کی مدد سے نلی کی
بیرونی سطح اور اوپری رسے کو صاف کریں۔

6
7

سیل شدہ نلی کو جتنا ہو سکے زور اور تیزی کے ساتھ آگے اور
پیچھے کی جانب ،کم از کم  30سیکنڈز کے لیے ہالئیں۔

8

فضالتی منونہ نلی میں موجود حفاظتی سیال کے ساتھ مل جائے
گا؛ متام ذرات تحلیل نہیں ہوں گے۔ .

9
ﮐﭽﺮا

فضالتی منونے کو نلی کے اوپری زرد رسے
کے باالئی حصے میں منتقل کریں۔ جب تک
کہ نلی کا اوپری زرد رسا منونے سے بھر نہ
جائے اس عمل کو دہراتے رہیں۔

جامنی کیپ کو اٹھائیں اور نلی کے زرد رسے
پر اس وقت تک پیچ کو کسیں جب تک کہ
وہ سختی سے بند نہ ہو جائے۔
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ذیل کے ذریعے منونہ جمع کریں (ذیل کے ذریعے استعامل کریں)
کیٹیالگ منرب
تیار کنندہ
انتباہ ،استعامل کی ہدایات سے رجوع کریں
الٹ منرب
مجاز منائندہ
ہدایات برائے اسٹوریج

ﻓﻀﻼﺗﯽ منﻮﻧﮯ ﮐﺎ اﺻﻞ ﺳﺎﺋﺰ۔

ﮐﯿﭗ ﮐﺎ
اوﭘﺮی ﴎا

اہم :اگر بڑے ذرات خاکہ  Aکے مطابق ابھی بھی نظر آ رہے ہوں
تو ہالنا جاری رکھیں۔
اسپیچوال کو اصل پیکنگ میں یا ٹوائلٹ پیپر میں لپیٹ کر رکھیں
اور کچرے میں پھینک دیں۔
اہم :کٹ فراہم کنندہ کی جانب سے علیحدہ سے فراہم کردہ
ترسیلی ہدایات کے مطابق منونے کو کارروائی کے لیے بھیجیں۔
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