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پیش از نمونهبرداری ،تمام دستورالعملها را مطالعه کنید

شکاف  Vشکل درپوش قیف
قیف
لوله
درپوش کوچک
برای لوله

اسفنج

اقدامات احتیاطی نمونهبرداری:
به هیچ عنوان الیه پالستیکی را از درپوش قیف جدا نکنید.
هر بار قبل از قرار دادن اسفنج در دهان اهداکننده ،آن را بررسی کنید
و از سالمت آن مطمئن شوید .اگر عالئم ساییدگی یا پارگی در اسفنج
وجود داشت ،از اسفنج دیگری استفاده کنید.
به هیچ عنوان از اسفنجها یا سوابهای دیگر به عنوان جایگزین
استفاده نکنید.

رویه:
مطمئن شوید اهداکننده به مدت  30دقیقه قبل از نمونهبرداری بزاق ،از خوردن غذا ،نوشیدن
مایعات ،مصرف دخانیات یا جویدن آدامس خودداری کند.
مطمئن شوید اهداکننده در طول نمونهبرداری در حالت قائم قرار داشته باشد.
انجام مراحل  1تا  7برای نمونهبرداری بزاق میتواند حداکثر  15دقیقه طول بکشد.
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شکاف  Vشکل

موارد استفاده :برای نمونهبرداری  DNAانسان همراه با کمک از
نمونه بزاق دهان.
محتویات :کیت حاوی مایع پایدارکننده است.
هشدارها و اقدامات احتیاطی:
خطرات خفگی:
•درپوش کوچک در کیت نمونهبرداری.
•کیسه پالستیکی حاوی اسفنج.
•در هنگام وارد کردن اسفنج به داخل دهان اهداکننده ،باید
احتیاط کرد.
جهت نمونهبرداری تحت نظارت:
•همواره اهداکننده را تحت نظر داشته باشید.
•به هیچ عنوان به اهداکننده اجازه ندهید به اسفنج ،درپوش کوچک
یا بستهبندی دست بزند.
•در صورت تماس مایع پایدارکننده با چشمها یا پوست ،محل تماس
را با آب بشویید .از قورت دادن آن پرهیز کنید MSDS .را در
 www.dnagenotek.comمشاهده کنید

خط نشانگر
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یک اسفنج را در زیر گونه قرار دهید .برای اینکه
تا جایی که ممکن است بزاق زیادی جذب شود ،به
آرامی اسفنج را به مدت  30ثانیه در امتداد لثهها و
قسمت داخلی گونهها حرکت دهید.
پس از اینکه اسفنج پر از بزاق شد ،آن را در شکاف V
شکل قیف قرار دهید .با چرخاندن و فشار دادن اسفنج روی
دیواره داخلی شکاف  Vشکل ،بزاق را از آن خارج کنید.
بزاق درون لوله قرار خواهد گرفت.
این مراحل ( 1تا  )2را با استفاده از همان اسفنج تکرار کنید
تا بزاق مایع (نه حبابها) به خط نشانگر برسد .هر بار قبل
از قرار دادن اسفنج در دهان اهداکننده ،آن را بررسی کنید
و از سالمت آن مطمئن شوید .اگر عالئم ساییدگی یا پارگی
در اسفنج وجود داشت ،از اسفنج دیگری استفاده کنید.
برای کاهش تعداد حبابها ،با قسمت پایین لوله ،روی سطح
محکمی ضربه بزنید.
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لوله را بهصورت عمودی با یک دست نگهدارید .با دست
دیگر (طبق تصویر) درپوش را محکم فشار دهید ،تا پس
از ایجاد صدای تق بلند ،بسته شود .مایع درون درپوش
وارد لوله میشود تا با بزاق ترکیب شود .مطمئن شوید
درپوش کامالً بسته است.
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لوله را بهصورت عمودی نگهدارید .قیف را بپیچانید
تا از لوله جدا شود.

نگهداری15°Cl30°C :
خالصه و توضیحات کیت:
 Oragene•DNAکیت نمونهبرداری کمکی است که مطالب و
دستورالعملهای نمونهبرداری و پایدار کردن نمونه بزاق را ارائه میدهد.
راهنمای برچسب:
به بروشور بستهبندی مراجعه شود
i
نمونهبرداری بزاق (استفاده تا)
H
ابزار پزشکی تشخیصی برونتنی
V
شماره کاتالوگ
h
نشان CE
C
احتیاط ،به دستورالعملهای استفاده مراجعه شود
Y
 15:l30:دستورالعملهای نگهداری
نماینده مجاز
P
تولیدکننده
M
شماره الت
g

VC

برای استفاده بالینی در محیط برونتنی

نمونههای بینقص
عملکرد تأییدشده
ساخت کانادا
M DNA Genotek Inc.
3000 - 500 Palladium Drive
Ottawa, ON, Canada K2V 1C2

تلفن+1.613.723.5757 :
فکس+1.613.723.5057 :
info@dnagenotek.com
www.dnagenotek.com
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از درپوش کوچک برای بستن محکم لوله استفاده کنید.
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لوله دارای درپوش را به مدت  5ثانیه تکان دهید .قیف
و اسفنجها را دور بیندازید.
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