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Għal Użu Dijanjostiku In Vitro
Għal użu Dirett lill-Konsumatur u fuq Riċetta

Użu maħsub: Għall-ġbir assistit ta' DNA umana minn kampjuni 
tal-bżieq.

Kontenuti: Il-kitt fih likwidu stabilizzanti. 

Twissijiet u prekawzjonijiet: 
Perikli ta' fgar: 
• Tapp żgħir fil-kitt tal-ġbir.
• Borża tal-plastik li fiha l-isponoż.
• Għandha tintuża attenzjoni meta tiddaħħal sponża  

fil-ħalq tad-donatur.

Għal ġbir taħt superviżjoni: 
• TĦALLIX lid-donatur waħdu. 
• TĦALLIX lid-donatur imiss l-isponża, it-tapp iż-żgħir  

jew il-pakkett.
• Jekk il-likwidu stabilizzanti jiġi f'kuntatt mal-għajnejn  

jew il-ġilda, aħsel bl-ilma. Tiblax. Ara l-MSDS fuq  
www.dnagenotek.com.

Ħażna: 15°C-30°C (59°F-86°F)

Taqsira u spjegazzjoni tal-kitt:
Oragene•Dx huwa kitt tal-ġbir assistit li jipprovdi l-materjali u 
l-istruzzjonijiet għall-ġbir u l-istabilizzar ta' kampjuni tal-bżieq.

Prekawzjonijiet tal-ġbir:
Tneħħix il-kisja tal-plastik mill-għatu tal-lembut.

Iċċekkja l-isponża għal ħsarat kull darba qabel iddaħħalha 
f'ħalq id-donatur. Uża t-tieni sponża jekk l-ewwel sponża turi 
kwalunkwe sinjali ta' tkagħbir.

TPARTATX ma' sponoż jew swabs oħrajn.

Leġġenda tat-tikketta:
h Numru tal-katalogu

V Apparat mediku dijanjostiku in vitro

C Markatura CE
 Markatura UKCA

M Manifattur 
 Apparat mediku

D Terġax tuża

i Ikkonsulta l-istruzzjonijiet qabel l-użu

H Iġbor il-bżieq sa (Uża sa)

g Numru tal-lott

P Rappreżentant Awtorizzat

Y Attenzjoni

Istruzzjonijiet tal-Utent
Aqra l-istruzzjonijiet kollha qabel il-ġbir.

Proċedura:
Żgura li d-donatur MA jiekolx, jixrobx, ipejjipx jew jomgħodx iċ-chewing gum 
għal 30 minuta qabel jinġabar kampjun tal-bżieq.

Żgura li donatur ikun f'pożizzjoni wieqfa waqt il-ġbir ta' kampjun.

Ġbir ta' kampjun jista' jieħu sa 15-il minuta jekk issegwi passi 1 sa 7.

1 Qiegħed sponża waħda fil-borża tal-ħadd. 
Bilmod ċaqlaq l-isponża matul il-ħanek u 
l-ħadd minn ġewwa għal madwar 30 sekonda 
sabiex tiġbor kemm tista' bżieq.

2 Ladarba l-isponża tkun mimlija bżieq, daħħal 
l-isponża fil-V-notch tal-lembut. Agħsar 
il-bżieq minn ġol-isponża billi tuża moviment 
ta' riwi u mbuttar kontra l-ħajt ta' ġewwa 
tal-V-notch. Il-bżieq ser jidħol fit-tubu. 

3 Irrepeti dawn il-passi (1 sa 2) BL-UŻU 
TAL-ISTESS SPONŻA sakemm il-bżieq likwidu 
(mhux bżieqżaq) jasal sal-linja tal-mili.  
Iċċekkja l-isponża għal ħsarat kull darba qabel 
iddaħħalha f'ħalq id-donatur. Uża t-tieni 
sponża jekk l-ewwel sponża turi 
kwalunkwe sinjali ta' tkagħbir. 

 Taptap il-qiegħ tat-tubu kontra wiċċ iebes 
biex tnaqqas in-numru ta' bżieqżaq. 

4 Żomm it-tubu wieqaf b'id waħda. 
Agħlaq l-għatu bl-id l-oħra billi tagħfas sew 
l-għatu sakemm tisma' ħoss ta' klikk qawwi. 
Il-likwidu fl-għatu ser jiġi rilaxxat fit-tubu  
biex jitħallat mal-bżieq. Kun ċert li 
l-għatu magħluq sewwa.

5 Żomm it-tubu dritt. Ħoll il-lembut minn 
mat-tubu.

6 Uża it-tapp iż-żgħir biex tagħlaq it-tubu 
sewwa.

7 Ċaqlaq minn naħa għall-oħra t-tubu bit-tapp 
għal 5 sekondi. Armi l-lembut u l-isponoż. 

Ara istruzzjonijiet għall-użu addizzjoniali PD-HB-00001 fuq www.dnagenotek.com
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