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Pentru diagnostic in vitro
Pentru rețete și utilizare în regim „direct către consumator”

Utilizare prevăzută: pentru colectarea asistată de ADN uman 
din probe de salivă.

Conținut: setul conține lichid stabilizator. 

Avertismente și precauții: 
Pericole de sufocare: 
• Capacul mic din setul de colectare.
• Pungă de plastic care conține bureți.
• Se va da dovadă de precauție la introducerea buretelui în 

gura donatorului.

Pentru colectări supravegheate: 
• NU lăsați donatorul nesupravegheat. 
• NU permiteți donatorului să manipuleze buretele, capacul mic 

sau ambalajul.
• Spălați cu apă dacă lichidul stabilizator intră în contact cu ochii 

sau pielea. Nu înghițiți. Consultați fișa tehnică de securitate la 
www.dnagenotek.com.

Depozitare: 15°C-30°C (59°F-86°F)

Rezumat și detalii despre set:
Oragene•Dx este un set de colectare asistată care oferă 
materialele și instrucțiunile pentru colectarea și stabilizarea 
specimenelor de salivă.

Precauții privind colectarea:
NU scoateți folia de plastic de pe capacul pâlniei.

Verificați de fiecare dată dacă buretele este deteriorat 
înainte de a-l introduce în gura donatorului. Utilizați al 
doilea burete dacă primul burete prezintă semne de uzură.

NU înlocuiți cu alți bureți sau tampoane.

Legenda etichetei:
h Număr de catalog

V Dispozitiv medical de diagnostic in vitro

C Marcaj CE
 Marcaj UKCA

M Producător 
 Dispozitiv medical

D Nu refolosiți

i Consultați instrucțiunile de utilizare

H Colectați saliva până la (dată de valabilitate)

g Număr lot

P Reprezentant autorizat

Y Atenție

Instrucțiuni de utilizare
Citiți toate instrucțiunile înainte de colectare.
Procedura:
Asigurați-vă că donatorul NU mănâncă, nu bea, nu fumează și nu mestecă gumă 
timp de 30 de minute înainte de a colecta o mostră de salivă.

Asigurați-vă că donatorul este în poziție verticală în timpul colectării mostrei.

Procedura de colectare a unei probe de salivă poate dura până la 15 minute, 
urmând pașii de la 1 la 7.

1 Puneți un burete pe interiorul obrazului. 
Mișcați ușor buretele de-a lungul gingiilor și 
interiorului obrajilor timp de 30 de secunde 
pentru a absorbi cât mai multă salivă posibil.

2 După ce buretele este saturat cu salivă, 
introduceți buretele în crestătura în V a pâlniei. 
Stoarceți saliva din burete folosind o mișcare 
de răsucire și împingere pe peretele interior al 
crestăturii în V. Saliva va curge în tub. 

3 Repetați acești pași (1 până la 2) CU ACELAȘI 
BURETE până când saliva lichidă (nu bulele) 
ajunge la linia de umplere. Verificați de fiecare 
dată dacă buretele este deteriorat înainte de 
a-l introduce în gura donatorului. Utilizați al 
doilea burete dacă primul burete prezintă 
semne de uzură. 

 Bateți fundul tubului de o suprafață dură 
pentru a reduce numărul de bule. 

4 Țineți tubul în poziție verticală cu o mână. 
Închideți capacul cu cealaltă mână, împingând 
ferm capacul până când auziți un clic puternic. 
Lichidul din capac va fi eliberat în tub pentru a 
se amesteca cu saliva. Asigurați închiderea 
etanșă a capacului.

5 Țineți tubul în poziție verticală. Deșurubați 
pâlnia de pe tub.

6 Utilizați capacul mic pentru a închide bine 
tubul.

7 Agitați tubul cu capac timp de 5 secunde. 
Aruncați pâlnia și bureții. 

Consultați instrucțiunile suplimentare de utilizare a sistemului PD-HB-00001 la adresa  
www.dnagenotek.com
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