
நுண்ணுயிரிக்காக

உயரத்ர மாதிரிகள் 
நிரூபிக்கப்படட் செயல்திறன்

OMNIgene•GUT (OM-200) அசமரிக்காவில் விற்பனனக்கு இல்னல.
OMNIgene•GUT (OMR-200), ஆராய்ெச்ிப் பயன்பாடட்ிற்கானது மடட்ுமம, மநாய்க் கண்டறிதல் நனடமுனறகளில் 
இனதப் பயன்படுதத்க் கூடாது.
®OMNIgene என்பது DNA Genotek Inc. நிறுவனதத்ின் பதிவு செய்யப்படட் வரத்த்க முதத்ினரயாகும். 
DNA Genotek நிறுவனதத்ின் சில தயாரிப்புகள் எல்லாப் பிராந்தியங்களிலும் கினடக்கப்சபறாமல் இருக்கலாம். 
விவரங்களுக்கு உங்கள் விற்பனனப் பிரதிநிதினயத ்சதாடரப்ு சகாள்ளவும்.
DNA Genotek நிறுவனதத்ின் அனனதத்ு சநறிமுனறகள், சவள்னள அறிக்னககள் மற்றும் பயன்பாடட்ுக் குறிப்புகள் 
ஆகியனவ எங்களின் www.dnagenotek.com இனணயதளதத்ின் ஆதரவுெ ்மெனவப் பிரிவில் (Support Section) 
கினடக்கப்சபறுகிறது.

காப்புரினம (www.dnagenotek.com/legalnotices)  
© 2020 DNA Genotek Inc., இது OraSure Technologies, Inc. என்ற நிறுவனதத்ின் துனண நிறுவனம், அனனதத்ு உரினமகளும் 
பாதுகாக்கப்படட்னவ. 
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M DNA Genotek Inc. 
3000 - 500 Palladium Drive
Ottawa, ON, Canada
K2V 1C2

சதானலமபசி: +1.613.723.5757
சதானலநகல்: +1.613.723.5057 
info@dnagenotek.com 
www.dnagenotek.com

பயனருக்கான வழிமுறைகள்
சேகரிப்பதை்கு முன்பு வழிமுறைகள் முழுவறதயும் படிக்கவும்
www.dnagenotek.com என்ை இறையதளத்தில் இந்த உள்ளடக்கம் 
பிை மமாழிகளில் கிறடக்கப்மபறுகிைது

நறடமுறை: 

1 முக்கியமான தயாரிப்புே் மேயல்முறைகள்:
• மாதிரியைச ்சசகரிப்பதற்கு முன்பு சிறுநீர ்கழிக்கவும்.
• மல மாதிரியில் சிறுநீசரா கழிப்பயறத் தண்ணீசரா 

கலந்திருக்கக் கூடாது.
• சசகரிப்புச ்சாதனத்துடன் ககாடுக்கப்படட்ிருக்கும் 

கழிப்பயற உபகரணத்யதப் பைன்படுத்தவும்.
• டாை்கலட ்சபப்பர ்அல்லது டிஷ்யூ சதயைப்படக்கூடும்.

2 மஞ்சள் நிறக் கழுத்துள்ள குழாயைப் 
பிடித்துக்ககாண்டு, ஊதா நிற 
மூடியை மடட்ும் கழற்றிவிடட்ு, 
பின்னர ்பைன்படுத்துைதற்காக 
அயதத் தனிசை யைக்கவும்.  

முக்கியக் குறிப்பு: 
குழாயின் மஞ்சள் நிறக் கழுத்துப் 
பகுதியை அகற்றக் கூடாது. 
குழாயில் உள்ள நியலப்படுத்தும் 
திரைம் கீசழ சிந்திவிடக் கூடாது.

3 தடய்டக் கரண்டியைப் பைன்படுத்தி சிறு அளவிலான 
மல மாதிரியை எடுக்கவும்.

எ�க்க ேவண்�ய மல மா�ரி�ன் அள�.

4 எடுக்கப்படட் மல மாதிரியை 
மஞ்சள் நிறக் கழுத்துள்ள குழாயின் 
சமற்பகுதியில் நிரப்பவும். மஞ்சள் 
நிறக் கழுத்துள்ள குழாயின் சமற்பகுதி 
முழுைதும் நிரம்பும் ையர இயத 
மீண்டும் கசை்ைவும்.

முக்கியக் குறிப்பு: மாதிரியைக் 
குழாயினுள் அழுத்தித் தள்ளக் கூடாது.

5 குழாயின் சமற்புறம் கரண்டியைக் ககாண்டு சமப்படுத்தி, 
அதிகப்படிைாக உள்ள மாதிரியை அகற்றவும். 

சதயைப்படட்ால் குழாயின் கைளிப்புறத்யதயும் 
சமற்புறத்யதயும் டிஷ்யூ சபப்பர ்அல்லது டாை்கலட ்
சபப்பர ்ககாண்டு துயடக்கவும்.

6 ஊதா நிற மூடியை எடுத்து, மஞ்சள் 
நிறக் கழுத்துள்ள குழாயில் யைத்துத் 
திருகி இறுக்கமாக மூடவும். 

30
�னா�கள்.

7 மூடப்படட் குழாறயக் குறைந்தது 30 வினாடிகளுக்கு 
முடிந்தையர சைகமாக முன்னும் பின்னும் நன்றாகக் 
குலுக்கவும்.

படம் A படம் B

8 குழாயினுள் உள்ள நியலப்படுத்தும் திரைத்துடன் மல 
மாதிரி கலக்கப்படும்; மாதிரியின் எல்லாத் துகள்களும் 
கயரைாது. 

முக்கியக் குறிப்பு: படம் A-இல் காடட்ப்படட்ுள்ளதுசபால் 
மபரிய துகள்கள் காணப்பட்டால் கதாடர்ந்து குலுக்கவும்.
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9 தடய்டக் கரண்டியை அசல் சபக்சகஜிங்கினுள் யைத்து 
அல்லது ஒரு டாை்கலட ்சபப்பரில் சுற்றி குப்யபத் 
கதாட்டியில் எறிந்துவிடவும்.

முக்கியக் குறிப்பு: கதாகுப்யப ைழங்கிைைரால் தனிைாக 
ைழங்கப்படட்ுள்ள கடலிைரி ைழிமுயறகளின்படி 
கசைல்முயறக்காக மாதிரியை அனுப்பவும்.

மதாகுப்பின் சுருக்க விவரமும் விளக்கமும்:
OMNIgene•GUT அயமப்பானது மல மாதிரியில் 
இருந்து நுண்ணுயிரி டிஎன்ஏ-ஐச ்சசகரித்து 
நியலப்படுத்துைதற்கான கபாருடக்யளயும் 
ைழிமுயறகயளயும் ைழங்குகிறது.

எேே்ரிக்றககள் மை்றும் 
முன்மனே்ேரிக்றககள்:
• கைளிப்புறப் பைன்பாடட்ிற்காக மடட்ுசம.
• மஞ்சள் நிறக் கழுத்துப் பகுதியை குழாயிலிருந்து 

அகற்றக் கூடாது.
• குழாயினுள் உள்ள நியலப்படுத்தும் திரைத்யத 

கைளிசை சிந்தவிடக் கூடாது.
• திரைமானது கண்களிசலா சருமத்திசலா 

படட்ுவிடட்ால், தண்ணீரில் கழுைவும். 
உடக்காள்ளக் கூடாது. www.dnagenotek.com என்ற 
இயணைதளத்தில் MSDS-ஐப் பாரக்்கவும்

• திரை மல மாதிரியைச ்சசகரிக்கின்ற படச்த்தில், 
தனிைாக ைழங்கப்படட்ுள்ள பைனர ்
ைழிமுயறகயளப் பாரக்்கவும்.

• கபாருடக்ள் அளவில் சிறிையை என்பதால் 
உடக்காண்டால் மூசச்ுத் திணறயல 
ஏற்படுத்தக்கூடும்.

சேமிக்கும் முறை: சசகரிப்பதற்கு முன்பும் 
சசகரித்த பின்பும் 15°C-25°C (60°F-78°F) என்ற அயற 
கைப்பநியலயில் யைக்கவும.்

உயிரி மாதிரிகயள எடுத்துச ்கசல்ைதற்கான 
கபாருந்தக்கூடிை ஒழுங்குமுயறகளுக்கு இணங்க 
மாதிரிகயள அனுப்பவும்.  

சலபிள் விளக்கம்:
H கதாகுப்யபப் பைன்படுத்துைதற்கான கயடசி நாள்:

h சகடட்லாக் எண்

M உற்பத்திைாளர்

Y  எசச்ரிக்யக, பைன்படுத்துைதற்கான 
ைழிமுயறகயளப் பாரக்்கவும்

g கதாகுப்பு எண்

P அங்கீகரிக்கப்படட் பிரதிநிதி
15ºCl25ºC சசமிப்பதற்கான ைழிமுயறகள் 
60ºF s78ºF 

மூடி

குழாயின் 
கழுத்து  

குழாை் 

நியலப்படுத்தும் 
திரைம்

கலக்கும் பந்து

சேகரிப்புே ்ோதனம்

நிரப்�தல்

���ன்
ேமற்ப��

�ந்��டக்
�டா�

தடய்டக் 
கரண்டி

சநராக நிற்காத ையகயில் குழாை் 
ைடிையமக்கப்படட்ுள்ளது.

+ கழிப்பறை 
உபகரைம்


