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Na diagnostické použitie in vitro
Na predpis a priame použitie spotrebiteľa

Zamýšľané použitie: Na asistované získanie ľudskej DNA 
zo vzorky slín.

Obsah: Súprava obsahuje stabilizačnú tekutinu. 

Upozornenia a opatrenia: 
Nebezpečenstvo udusenia: 
• Malý uzáver v odberovej súprave.
• Plastové vrecko obsahuje špongie.
• Pri vkladaní špongie do úst je potrebná zvýšená opatrnosť.

Na odber pod odborným dohľadom: 
• NENECHÁVAJTE darcu bez dohľadu. 
• NENECHAJTE darcu, aby sám manipuloval so špongiou, 

malým uzáverom alebo balením.
• Ak sa stabilizačná tekutina dostane do kontaktu s očami alebo 

pokožkou, opláchnite ich vodou. Neprehĺtajte. Kartu 
bezpečnostných údajov MSDS nájdete na www.dnagenotek.com.

Uskladnenie: 15°C - 30°C (59°F - 86°F)

Súhrnné informácie a vysvetlenie k súprave:
Produkt Oragene•Dx je súprava na asistovaný odber, ktorá 
zabezpečuje materiál a pokyny na odber a stabilizáciu ľudských 
vzoriek slín.

Upozornenia k odberu:
NEODSTRAŇUJTE plastovú fóliu z viečka lievika.

Predtým, ako vložíte špongiu do úst darcu, vždy skontrolujte, 
či nie je poškodená. Pokiaľ prvá špongia vykazuje akékoľvek 
znaky opotrebovania, použite druhú špongiu.

NENAHRÁDZAJTE inými špongiami alebo tampónmi.

Legenda k štítku:
h Katalógové číslo

V Diagnostická zdravotnícka pomôcka in vitro

C Označenie CE
 Označenie UKCA

M Výrobca 
 Zdravotnícka pomôcka

D Nepoužívajte opakovane

i Prečítajte si návod na použitie

H Sliny odoberte do (Spotrebujte do)

g Číslo šarže

P Oprávnený zástupca

Y Upozornenie

Návod na použitie
Pred odberom si prečítajte všetky pokyny.

Postup:
Presvedčte sa, že darca 30 minút pred odberom vzorky slín NEJEDOL, NEFAJČIL 
a NEŽUL ŽUVAČKU.

Zabezpečte, aby bol darca pri odbere vzorky vo vzpriamenej polohe.

Odber vzorky slín podľa krokov 1 až 7 môže trvať do 15 minút.

1 Vložte jednu špongiu do úst v mieste líca. 
Jemne obtierajte špongiou o ďasná a vnútro 
líca 30 sekúnd, aby vsiakla čo najväčší objem 
slín.

2 Keď je špongia nasiaknutá slinami, vložte ju 
do výrezu lievika v tvare V. Vyžmýkajte sliny zo 
špongie krúžením a zatláčaním oproti 
vnútornej stene výrezu v tvare V. Sliny stečú 
do skúmavky. 

3 Opakujte tieto kroky (1 až 2) POMOCOU TEJ 
ISTEJ ŠPONGIE, kým tekuté sliny (nie bubliny) 
nedosiahnu až po označenú líniu. Predtým, 
ako vložíte špongiu do úst darcu, vždy 
skontrolujte, či nie je poškodená. Pokiaľ prvá 
špongia vykazuje akékoľvek 
znaky opotrebovania, použite druhú špongiu. 

 Poklepte dnom skúmavky po tvrdom povrchu, 
aby sa zredukovalo množstvo bublín. 

4 Podržte skúmavku vzpriamene v jednej ruke. 
Silno zatlačte na viečko druhou rukou, aby ste 
ho uzavreli, až kým nebudete počuť hlasné 
kliknutie. Tekutina vo viečku sa uvoľní do 
skúmavky a zmieša sa so slinami. Presvedčte 
sa, že je viečko pevne uzavreté.

5 Podržte skúmavku vzpriamene. Odskrutkujte 
lievik od skúmavky.

6 Malým uzáverom pevne uzavrite skúmavku.

7 Zatvorenú skúmavku potraste, asi 5 sekúnd. 
Lievik a špongie vyhoďte. 

Ďalšie pokyny na použitie produktu PD-HB-00001 nájdete na www.dnagenotek.com
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