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In vitro diagnosztikai használatra
Vényre és közvetlen fogyasztói felhasználásra

Rendeltetésszerű használat: Emberi DNS asszisztált gyűjtésére 
szolgál nyálmintából.

Tartalom: A készlet stabilizáló folyadékot tartalmaz. 

Figyelmeztetések és óvintézkedések: 
Fulladásveszély: 
• Kis kupak a gyűjtőkészletben.
• Szivacsokat tartalmazó műanyag zacskó.
• A szivacsot fokozott óvatossággal kell a donor szájába helyezni.

Felügyelt gyűjtésekhez: 
• NE hagyja a donort felügyelet nélkül. 
• NE engedje a donornak a szivacs, a kis kupak vagy a 

csomagolás kezelését.
• Ha a stabilizáló folyadék érintkezik a szemmel vagy bőrrel, 

mossa le vízzel. Ne nyelje le. Az anyagbiztonsági adatlapot a 
www.dnagenotek.com honlapon tekintheti meg.

Tárolás: 15 °C – 30 °C (59 °F – 86 °F)

Összefoglaló és a készlet magyarázata:
Oragene•Dx egy olyan asszisztált gyűjtőkészlet, amely 
tartalmazza a nyálminták gyűjtéséhez és stabilizálásához 
szükséges anyagokat és utasításokat.

Mintagyűjtési óvintézkedések:
NE távolítsa el a műanyag fóliát a tölcsér fedeléről.

Minden alkalommal, mielőtt a donor szájába helyezné, 
ellenőrizze a szivacsot, hogy nem sérült-e. Ha az első szivacs 
kopás vagy elhasználódás bármilyen jelét mutatja, használja 
a második szivacsot.

NE helyettesítse egyéb szivacsokkal vagy törlőkkel.

A címkén lévő jelmagyarázat:
h Katalógusszám

V In vitro diagnosztikai orvostechnikai eszköz

C CE-jelölés
 UKCA-jelölés

M Gyártó 
 Orvosi eszköz

D Ne használja újra

i Olvassa el a használati utasítást

H Nyál gyűjtése (Használat)

g Tételszám

P Meghatalmazott képviselő

Y Vigyázat

Használati utasítás
A gyűjtés előtt olvassa el az összes utasítást.

Eljárás:
Győződjön meg arról, hogy a donor NEM eszik, iszik, dohányzik vagy rágózik 
30 perccel a nyálminta gyűjtése előtt.

Győződjön meg arról, hogy a donor függőleges helyzetben van a mintagyűjtés során.

Legfeljebb 15 percet vehet igénybe a nyálminta begyűjtése az 1–7. lépéseket követve.

1 Helyezzen egy szivacsot a pofazacskóba. 
Óvatosan mozgassa a szivacsot az íny és a 
pofazacskó belső oldala mentén 30 másodpercig, 
hogy a lehető legtöbb nyálat felitassa.

2 Amint a szivacs megtelítődött nyállal, helyezze 
a szivacsot a tölcsér V alakú bemetszésébe. 
Csavarja ki a nyálat a szivacsból a V alakú 
bemetszés belső falára irányuló csavaró és 
toló mozdulattal. A nyál a csőbe folyik. 

3 Ismételje meg ezeket a lépéseket (1–2) 
UGYANANNAK A SZIVACSNAK A 
HASZNÁLATÁVAL, amíg a folyékony nyál (nem 
buborékok) el nem éri a töltési vonalat. 
Minden alkalommal, mielőtt a donor szájába 
helyezné, ellenőrizze a szivacsot, hogy nem 
sérült-e. Ha az első szivacs kopás vagy 
elhasználódás bármilyen jelét mutatja, 
használja a második szivacsot. 

 A cső alját ütögesse kemény felszínhez a 
buborékok számának csökkentésére. 

4 Egyik kezével tartsa függőlegesen a csövet. 
Csukja be a fedelet a másik kezével úgy, hogy 
erősen nyomja a fedelet, amíg egy hangos 
kattanást nem hall. A fedélben lévő színezett 
folyadék a csőbe jut, és összekeveredik a 
nyállal. Győződjön meg arról, hogy a fedél 
szorosan le van zárva.

5 Tartsa függőlegesen a csövet. Csavarja le a 
tölcsért a csőről.

6 A kis kupak segítségével zárja le szorosan a 
csövet.

7 Rázza 5 másodpercig a kupakkal lezárt csövet. 
Dobja ki a tölcsért és a szivacsokat. 

Lásd a PD-HB-00001 további használati utasítását a www.dnagenotek.com címen.
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