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Outros produtos da DNA Genotek

Coleta de DNA fácil e segura com o ORAcollect•DNA

O ORAcollect•DNA é um kit de coleta de DNA robusto, indolor e fácil de usar 
para autocoleta ou coleta assistida. O ORAcollect•DNA é próprio para coletar, 
estabilizar e proteger amostras de DNA. O DNA coletado com o ORAcollect•DNA 
pode ser usado para aplicações de testes genéticos. Diferente 
de cotonetes bucais, as amostras coletadas têm base líquida, 
são bacteriostáticas, rendem quantidades maiores de DNA e 
integram-se facilmente em � uxos de trabalho de laboratórios.

• Coleta rápida e segura de DNA de amostras orais
• O DNA permanece estável e seguro para transporte 

via correio normal
• Ideal para autocoleta ou coleta assistida em casa 

ou em local de prestação de assistência
• Amostra líquida e tubo de formato padronizado 

compatíveis com extração de DNA automatizada
• Amostra de DNA de alta qualidade para uso em 

ampla gama de aplicações downstream
• Com código de barras para a total rastreabilidade 

de amostras

† †



Fácil coleta

15 x

1 2 3 4 5

10 x 10 x

Coloque o chumaço de algodão 
confortavelmente na boca 

e esfregue a gengiva inferior 
10 vezes com movimentos 

para trás e para frente.

15 x

1 2 3 4 5

10 x 10 x

Repita o esfregamento 
no lado oposto da boca.

15 x

1 2 3 4 5

10 x 10 x

Mantendo o tubo em 
posição vertical, desenrosque 

o tampão do tubo.

15 x

1 2 3 4 5

10 x 10 x

Vire o tampão para baixo, 
insira o chumaço no tubo 
e feche hermeticamente.

15 x

1 2 3 4 5

10 x 10 x

Inverta o tubo fechado 
com o tampão e agite 

vigorosamente 15 vezes.

www.dnagenotek.com

O Oragene®•DNA e o ORAcollect®•DNA não estão à venda nos Estados Unidos.
† Produtos para investigação, não para uso em procedimentos de diagnóstico.
Alguns produtos da DNA Genotek podem não estar à venda em todas as regiões geográ� cas.
®Oragene, ORAcollect, OMNIgene® e prepIT® são marcas registradas da DNA Genotek Inc.
Patente (www.dnagenotek.com/legalnotices)

Para uso em 
diagnósticos in vitro

Amostras superiores • Desempenho comprovado
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Benefícios
O ORAcollect•DNA é uma alternativa segura ao método dos cotonetes bucais e oferece diversas 
vantagens:
• Protocolo de coleta rápido e fácil sem necessidade de espera pelo dessecamento
• Amostra de alta qualidade: o reagente do ORAcollect•DNA é bacteriostático e inibe a proliferação 

de bactérias desde o momento da coleta da amostra até o processamento
• Amostra líquida que permite:

 – uso com robôs de manuseio de líquidos
 – compatibilidade com a vidraria laboratorial padrão
 – fácil processamento
 – eliminação da necessidade de cortar pontas
 – menos etapas, reduzindo a probabilidade de falhas e contaminação cruzada

Comparação de métodos de coleta

Coleta de sangue Coleta oral

Atributo Sangue venoso Cotonete bucal OCR-100

Coleta não-invasiva   
Formato padronizado para processamento 
com alta produtividade   

Amostra líquida   
Estabilidade de exemplares em temperatura ambiente Dias Dias Meses

Não necessidade de cadeia de frio   

Bacteriostático  † †

Rendimento médio de DNA 30 µg 0,7 µg† 3,9 µg†

Tamanho da amostra 1 mL 1 cotonete 1 mL

Peso molecular > 23 kb < 23 kb > 23 kb
†  Panford-Walsh R., Doukhanine E. e Bouevitch A. (2011). Comparison of DNA from samples collected using ORAcollect•DNA (OCR-100) vs. buccal swabs. 

DNA Genotek. PD-WP-00021.

Conteúdo do kit OCR-100

Embalagem
Coletor

Especificações do produto
Pré-uso com embalagem:
Dimensões: 10,2 × 24,1 ×1.8 cm
Peso: 10 g 
Prazo de estocagem: 30 meses

Especificações pós-coleta de amostra
Tubo de fundo falso padrão:
Diâmetro do tubo: 16 mm
Condições de estocagem: Temperatura ambiente
Período de estabilidade: 60 dias

Os tampões de substituição RC-1 podem ser usados como acessórios de 
estocagem da amostra restante após a retirada de uma alíquota da amostra 
e remoção e descarte do tampão de extremidade dupla.

  Panford-Walsh R., Doukhanine E. e Bouevitch A. (2011). Comparison of DNA from samples collected using ORAcollect•DNA (OCR-100) vs. buccal swabs. 
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