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ہدایات برائے صارفین

بیت الخال کی یہ شے فضالتی منونے اکٹھے کرنے میں سہولت کاری کے لیے OMNIgene®•GUT کٹ کے ساتھ استعامل کی جاتی ہے۔

انتباہ: بیت الخال کی اس شے کو بیت الخال کے پانی، پیشاب، صابن یا خوشبو کے ساتھ رابطے میں نہ آنے دیں۔

25°C 15 سے°C :ذخیرہ کاری

طریقۂ کار: 

 T LES DEUX PARTIES    PEEL APART SLOWLY  

1

2

3

EN  

 

Caution: Do NOT allow toilet water, urine, detergent or fragrance to come in contact  

1. Carefully peel open edge with; repeat for edge with  .

2. Attach adhesive surface of accessory to BACK of toilet seat with adhesive close to the  

3. Collect fecal sample following OMNIgene•GUT instructions.

4. 
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پہلی بار میں منونہ اکٹھا نہ کرنے کی صورت میں بیت الخال کی دو اشیاء فراہم کی جاتی ہیں۔1  
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2 ؛ کنارے کے لیے ذیل کے ساتھ دہرائیں۔ کنارے کو دھیان سے چھیل کر اتاریں  
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شے کی چپکنے والی سطح کی چپکنے والی جگہ کو سیٹ کے بیرونی کنارے سے قریب رکھ کے 3  
ٹؤائلٹ سیٹ کی عقبی جانب لگائیں اور زور سے دبائیں۔
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OMNIgene•GUT کی صارف کی ہدایات کے بعد فضالتی منونہ اکٹھا کریں۔4  
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استعامل شدہ شے کو ٹوائلٹ میں گرا دیں۔ کاغذ کے نرم ہونے کے لیے 1 منٹ انتظار کریں، 5  
پھر اسے بہا دیں۔ بصورت دیگر، کوڑے دان میں ضائع کر دیں۔
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بھریں
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