OM-AC2 Lusikkatarvike
Käytetään yhdessä
KERÄYSSARJA

-sarjan kanssa
KÄYTTÖOHJEET

Korkki

Lue kaikki ohjeet ennen keräystä

Putken yläosa

Toimintaohje:

1

Lusikka
Putki

2

Stabilointineste
Sekoituskuula
Putkiloa ei ole suunniteltu pysymään pystyssä.

Pidä kiinni putkilon keltaisesta
yläosasta ja ruuvaa auki
ainoastaan violetti korkki ja
laita se sivuun myöhempää
käyttöä varten.

Älä
läikytä

TÄRKEÄÄ:
ÄLÄ irrota putken keltaista yläosaa.
ÄLÄ läikytä putkessa olevaa stabilointinestettä.

Valmistelu:
• Tyhjennä virtsarakko ennen näytteen ottoa.
• Kerää ulostenäyte, jossa ei ole virtsaa eikä
WC‑altaan vettä.
• WC-paperi tai -paperipyyhkeet voivat olla tarpeellisia.
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1 lusikallinen

OMNIgene®•GUT lusikkatarvikkeella tarjoaa materiaalit
ja ohjeet mikrobien DNA:n keräykseen ja stabilointiin
nestemäisestä ulostenäytteestä (vakava ripuli).
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Varoitukset ja varotoimet:
•
•
•
•

VAIN ULKOISEEN KÄYTTÖÖN.
ÄLÄ irrota putkesta sen keltaista yläosaa.
ÄLÄ läikytä putkessa olevaa stabilointinestettä.
Pestävä vedellä, jos nestettä tai näytettä joutuu
silmiin tai iholle. EI saa niellä.
• Pienet esineet voivat aiheuttaa tukehtumisvaaran.

5
30 s

Varastointi: 15–25 °C
Lähetä biologisten näytteiden kuljetusta
koskevien sovellettavien määräysten mukaisesti.
Katso käyttöturvallisuustiedote osoitteesta
www.dnagenotek.com

Merkintöjen selitteet:
Kerää näyte ennen (käytä ennen)

Siirrä lusikallinen nestemäistä ulostenäytettä
keltaiseen putken korkkiin.
TÄRKEÄÄ:
Ulostenäyte ei saa virrata keltaisen putken
korkin läpi. Jatka vaiheeseen #4.

Sarjan yhteenveto ja selitys:

H
h
M
15:l25:
Y
g

TÄRKEÄT VALMISTELUT:
• Tyhjennä virtsarakko ennen näytteen ottoa.
• Kerää ulostenäyte, jossa ei ole virtsaa eikä
WC‑altaan vettä.
• WC-paperi tai -paperipyyhkeet voivat olla
tarpeellisia.
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Kuva A

Ota violetti korkki käteen niin, että
kiinteä puoli osoittaa alaspäin, ja
kierrä se putken keltaiseen
yläosaan tiiviisti kiinni.

Korkin
yläpuoli

Ravista suljettua putkea lujasti ja
nopeasti edestakaisella liikkeellä vähintään
30 sekunnin ajan.

Ulostenäyte sekoittuu putkessa olevaan
stabilointinesteeseen. Kaikki hiukkaset
eivät liukene.
TÄRKEÄÄ: Jatka ravistamista, jos putkessa on
edelleen suuria kiinteitä palasia, kuten kuvassa A.

Kuva B
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Aseta lusikka alkuperäiseen pakkaukseen
tai kääri WC-paperiin ja heitä roskiin.
TÄRKEÄÄ: Lähetä näyte käsittelyä varten
noudattaen sarjan valmistajan toimittamia
lähetysohjeita.

Luettelonumero
Valmistaja
Varastointiohjeet
Huomio, katso käyttöohjeet
Eränumero

Korkealaatuiset näytteet
Todistettu suorituskyky
Valmistettu Kanadassa
M DNA Genotek Inc.
3000 - 500 Palladium Drive
Ottawa, ON, Canada K2V 1C2

Puh: +1.613.723.5757
Faksi: +1.613.723.5057
info@dnagenotek.com
www.dnagenotek.com
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