
OM-AC2 ஸ்பூன் உபகரணம்
அமைப்புடன் பயன்படுத்தப்படுகிறது

உயரத்ர மாதிரிகள் 
நிரூபிக்கப்படட் செயல்திறன்

®OMNIgene என்பது DNA Genotek Inc. நிறுவனதத்ின் பதிவு செய்யப்படட் வரத்த்க முதத்ிரரயாகும். 
DNA Genotek நிறுவனதத்ின் சில தயாரிப்புகள் எல்லாப் பிராந்தியங்களிலும் கிரடக்கப்சபறாமல் இருக்கலாம். 
விவரங்களுக்கு உங்கள் விற்பரனப் பிரதிநிதிரயத ்சதாடரப்ு சகாள்ளவும்.
DNA Genotek நிறுவனதத்ின் அரனதத்ு சநறிமுரறகள், சவள்ரள அறிக்ரககள் மற்றும் பயன்பாடட்ுக் குறிப்புகள் 
ஆகியரவ எங்களின் www.dnagenotek.com இரையதளதத்ின் ஆதரவுெ ்செரவப் பிரிவில் (Support Section) 
கிரடக்கப்சபறுகிறது.
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கனடாவில் தயாரிக்கப்படட்து
M DNA Genotek Inc. 
3000 - 500 Palladium Drive
Ottawa, ON, Canada  K2V 1C2

சதாரலசபசி: +1.613.723.5757
சதாரலநகல்: +1.613.723.5057 
info@dnagenotek.com 
www.dnagenotek.com

தயாரிப்புச ்சசயல்முறை:
• மாதிரிறயச ்சசகரிப்பதை்கு முன்பு சிறுநீர் கழிக்கவும்.
• மல மாதிரியில் சிறுநீசரா கழிப்பறைத் தண்ணசீரா 

கலந்திருக்கக் கூடாது.
• டாய்சலட் சபப்பர் அல்லது டிஷ்யூ சதறைப்படக்கூடும்.

சதாகுப்பின் சுருக்க விைரமும் விளக்கமும்:
ஸ்பூன் உபகரணத்துடன் கூடிய OMNIgene®•GUT 
அமைப்பானது திரவ ைல ைாதிரியில் (தீவிரைான 
வயிற்றுப்்பாக்கு) இருந்து நுண்ணுயிரி 
டிஎன்ஏ-ஐச ்்சகரித்து நிமலப்படுத்துவதற்கான 
பபாருடக்மையுை் வழிமுமறகமையுை் வழங்குகிறது.

எசச்ரிக்றககள் மை்றும் முன்சனசச்ரிக்றககள்:
• பவைிப்புறப் பயன்பாடட்ிற்காக ைடட்ு்ை.
• ைஞ்சை் நிறக் கழுத்துப் பகுதிமய குழாயிலிருந்து 

அகற்றக் கூடாது.
• குழாயினுை் உை்ை நிமலப்படுத்துை் திரவத்மத 

பவைி்ய சிந்தவிடக் கூடாது.
• திரவை் அல்லது ைாதிரியானது கண்கைி்லா 

சருைத்தி்லா படட்ுவிடட்ால், தண்ணீரில் கழுவவுை். 
உடப்காை்ைக் கூடாது.

• பபாருடக்ை் அைவில் சிறியமவ என்பதால் 
உடப்காண்டால் மூசச்ுத் திணறமல ஏற்படுத்தக்கூடுை்.

சசமிக்கும் முறை: 15°C-25°C

உயிரி ைாதிரிகமை எடுத்துச ்பசல்வதற்கான 
பபாருந்தக்கூடிய ஒழுங்குமுமறகளுக்கு இணங்க 
ைாதிரிகமை அனுப்பவுை். www.dnagenotek.com என்ற 
இமணயதைத்தில் MSDS-ஐப் பாரக்்கவுை்

சலபிள் விளக்கம்:

H பதாகுப்மபப் பயன்படுத்துவதற்கான கமடசி நாை்:

h ்கடட்லாக் எண்

M உற்பத்தியாைர்

15:l25: ்சமிப்பதற்கான வழிமுமறகை்

Y  எசச்ரிக்மக, பயன்படுத்துவதற்கான 

வழிமுமறகமைப் பாரக்்கவுை்

g பதாகுப்பு எண்

மூடி

குழாயின் கழுத்து  

குழாய் 

நிமலப்படுத்துை் 
திரவை்

கலக்குை் பந்து

சசகரிப்புச ்சாதனம்

ஸ்பூன்

பயனருக்கான வழிமுமறகை்
சசகரிப்பதை்கு முன்பு ைழிமுறைகள் முழுைறதயும் படிக்கவும்

நறடமுறை: 

1 முக்கியமான தயாரிப்புச ்
சசயல்முறைகள்:
• ைாதிரிமயச ்்சகரிப்பதற்கு முன்பு சிறுநீர ்

கழிக்கவுை்.
• ைல ைாதிரியில் சிறுநீ்ரா கழிப்பமறத் 

தண்ணீ்ரா கலந்திருக்கக் கூடாது.
• டாய்பலட ்்பப்பர ்அல்லது டிஷ்யூ 

்தமவப்படக்கூடுை்.

2 ைஞ்சை் நிறக் கழுத்துை்ை 
குழாமயப் பிடித்துக்பகாண்டு, 
பதாகுப்பிலிருந்து ஊதா நிற 
மூடிமய ைடட்ுை் கழற்றிவிடட்ு, 
பின்னர ்பயன்படுத்துவதற்காக 
அமதத் தனி்ய மவக்கவுை்.          

முக்கியக் குறிப்பு:  
குழாயின் ைஞ்சை் நிறக் கழுத்துப் பகுதிமய 
அகற்றக் கூடாது. 
குழாயில் உை்ை நிமலப்படுத்துை் திரவை் கீ்ழ 
சிந்திவிடக் கூடாது.

1 �� ஸ்�ன் 3 ஒரு முழு ஸ்பூன் அைவிலான திரவ ைல 
ைாதிரிமய ைஞ்சை் நிறக் கழுத்துை்ை 
குழாயினுை் இடைாற்றவுை்.

முக்கியக் குறிப்பு:
ைஞ்சை் நிறக் கழுத்துை்ை குழாயினுை் ைல 
ைாதிரி பாய்ந்து பசல்லாது இருக்கக்கூடுை். 
படிநிமல #4-ஐத் பதாடரவுை்.

4 ஊதா நிற மூடியின் உறுதியான 
முமனப்பகுதி கீழிருக்குை்படி 
எடுத்து, ைஞ்சை் நிறக் 
கழுத்துை்ை குழாயில் 
இறுக்கைாகத் திருகி மூடவுை். 

30
�னா�கள்.

5 மூடப்படட் குழாமயக் குமறந்தது 
30 வினாடிகளுக்கு முடிந்தவமர ்வகைாக 
முன்னுை் பின்னுை் நன்றாகக் குலுக்கவுை்.

படம் A படம் B

6 குழாயினுை் உை்ை நிமலப்படுத்துை் 
திரவத்துடன் ைல ைாதிரி கலக்கப்படுை்; 
ைாதிரியின் எல்லாத் துகை்களுை் கமரயாது.

முக்கியக் குறிப்பு: படை் A-இல் 
காடட்ப்படட்ுை்ைது்பால் சபரிய துகை்கை் 
காணப்படட்ால் பதாடரந்்து குலுக்கவுை்.
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7 ஸ்பூமன அசல் ்பக்்கஜிங்கினுை் மவத்து 
அல்லது ஒரு டாய்பலட ்்பப்பரில் சுற்றி குப்மபத் 
பதாடட்ியில் எறிந்துவிடவுை்.

முக்கியக் குறிப்பு: பதாகுப்மப வழங்கியவரால் 
வழங்கப்படட்ுை்ை படலிவரி வழிமுமறகமைப் 
பின்பற்றி, ைாதிரிமய பசயல்முமறக்காக 
அனுப்பவுை்.
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்நராக நிற்காத வமகயில் குழாய் 
வடிவமைக்கப்படட்ுை்ைது.
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