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 )DNA(الحمض النووي 

سهولة عالية في الجمع والنقل والتجهيز للمعالجة اآللية •
يظل ثابًتا لسنوات في درجة حرارة الغرفة) DNA(الحمض النووي  •
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مواصفات المنتج
:قبل االستخدام مع التعبئة

 سم  2.8×  8.0×  14.0:األبعاد
جرام 39:الوزن

 شهًرا 30:مدة الصالحية

المواصفات بعد جمع العينة
:القياسي ذو القاع الزائف األنبوب

ملليمتر 16:قطر األنبوب
 مم  93):بدون الغطاء(ارتفاع األنبوب 

 سنوات:الثبات
 

Oragene®•DNA غير متاح للبيع في الواليات المتحدة.
.قد ال تكون متاحة في جميع المناطق الجغرافية DNA Genotekبعض منتجات 
Oragene®  هي عالمة تجارية مسجلة لشرآةDNA Genotek .ألصحابها هي ملكية خاصة الواردة هنا واألسماء العالمات التجارية األخرى جميع. 

بسهولة جمع العينات
االمتالءخط 

ابصق حتى تصل آمية اللعاب 
إلى خط ) وليس الفقاعات(

.االمتالء

أغلق الغطاء بإحكام حتى تسمع 
.صوت طقطقة عالية

.فك القمع من األنبوب

بإحكام بالغطاء  أغلق األنبوب
 .ثوان 5قم بالرج لمدة .الصغير
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Oragene®•DNA غير متاح للبيع في الواليات المتحدة.
بعض منتجات DNA Genotek قد ال تكون متاحة في جميع المناطق الجغرافية.

®Oragene هي عالمة تجارية مسجلة لشركة DNA Genotek. جميع العالمات التجارية األخرى واألسماء الواردة هنا هي ملكية خاصة ألصحابها.
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مواصفات المنتج
:قبل االستخدام مع التعبئة

 سم  2.8×  8.0×  14.0:األبعاد
جرام 39:الوزن

 شهًرا 30:مدة الصالحية

المواصفات بعد جمع العينة
:القياسي ذو القاع الزائف األنبوب

ملليمتر 16:قطر األنبوب
 مم  93):بدون الغطاء(ارتفاع األنبوب 

 سنوات:الثبات
 

Oragene®•DNA غير متاح للبيع في الواليات المتحدة.
.قد ال تكون متاحة في جميع المناطق الجغرافية DNA Genotekبعض منتجات 
Oragene®  هي عالمة تجارية مسجلة لشرآةDNA Genotek .ألصحابها هي ملكية خاصة الواردة هنا واألسماء العالمات التجارية األخرى جميع. 

بسهولة جمع العينات
االمتالءخط 

ابصق حتى تصل آمية اللعاب 
إلى خط ) وليس الفقاعات(

.االمتالء

أغلق الغطاء بإحكام حتى تسمع 
.صوت طقطقة عالية

.فك القمع من األنبوب

بإحكام بالغطاء  أغلق األنبوب
 .ثوان 5قم بالرج لمدة .الصغير
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