OCR-100

جمع العينات من الفم
سهل • غير مؤلم • ُمثبَت الجودة
الجمع السلس والموثوق لعينات الحمض النووي ( )DNAمع ORAcollect•DNA
 ORAcollect•DNAهي أداة جمع للحمض النووي ( )DNAسليمة وغير مؤلمة وسهلة االستخدام
لجمع العينات بنفسك أو بمساعدة شخص آخرُ ORAcollect•DNA .مص َّممة لجمع وتثبيت وحماية
عينات الحمض النووي ( .)DNAالحمض النووي ( )DNAالذي يتم جمعه بـ ORAcollect•DNA
يمكن أن يُستخدم لتطبيقات االختبارات الجينية .وعلى عكس المسحات الشدقية ،فإن العينات
التي يتم جمعها تكون سائلة ،ومقاومة للبكتيريا ،وتُنتِج كميات كبيرة من الحمض النووي
( ،)DNAوتُد َمج بسهولة في سير العمل القائم بالمختبر.
• جمع سريع وموثوق به للحمض النووي ( )DNAمن عينات الفم.
• يكون الحمض النووي ( )DNAثابتًا وآمنًا للنقل عبر البريد العادي
•	نموذجي لجمع العينة بنفسك أو بمساعدة شخص آخر في المنزل أو في وحدة
الرعاية
•	عينة سائلة وشكل أنبوبي ُمو َّحد متوافق مع استخالص الحمض النووي
( )DNAاآللي
•	عينة حمض نووي ( )DNAعالية الجودة لالستخدام في نطاق واسع من
التطبيقات النهائية

عينة جاهزة للنقل والتخزين والمعالجة
رقم كتالوج جهاز الجمع:

للمزيد من المعلومات ،يُرجى االتصال على:

info@dnagenotek.com

• ُمر َّمزة إلمكانية تتبع العينة بشكل كامل

منتجات  DNA Genotekاألخرى تشمل
†

هاتف+1.613.723.5757 :
فاكس+1.613.723.5057 :
info@dnagenotek.com
www.dnagenotek.com

†

DNA Genotek Inc.
3000 - 500 Palladium Drive
Ottawa, ON, Canada K2V 1C2
جزء من شركة OraSure Technologies, Inc.
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لالستخدام التشخيصي المخبري

جمع العينات بسهولة

2
10 x

المزايا

1
10 x

ضع اإلسفنجة في الفم بشكل
مريح ودلِّك اللثة السفلى
 10مرات ذهابًا وإيابًا.

2

3

10 x

 ORAcollect•DNAهي بديل موثوق به للمسحات الشدقية وتوفر العديد من المميزات:
• نظام جمع للعينات سريع وسلس مع عدم االحتياج لوقت للتجفيف
•	عينة عالية الجودة ،كاشف  ORAcollect•DNAمقاوم للبكتيريا وسوف يثبط نمو البكتيريا بدايةً من وقت
جمع العينة وحتى المعالجة.
• عينة سائلة مما يتيح:
– استخدام روبوتات مناولة السوائل
– التوافق مع معدات المعمل القياسية
– المعالجة السهلة
– ال يوجد قطع لألطراف
– خطوات يدوية أقل مما يقلل من فرص الخطأ والتلوث

مقارنة1بين طرق جمع العينات
جمع العينات من
الدم
الدم الوريدي

10 x

أوجه المقارنة
كرر حركة التدليك في
الجانب اآلخر من الفم.

3

4

أمسك األنبوب في وضع
مستقيم ،ثم فك الغطاء
من األنبوب.

4

5

5
15 x
اقلب األنبوب ذا الغطاء
ورجّه بقوة  15مرة.







الطريقة ال ُموحَّدة للمعالجة السريعة













ثبات العينات في درجة حرارة الغرفة

أيام

أيام

شهور

مطلوبة
سلسلة باردة10 x
ال توجد10 x







مقاوم للبكتيريا



‡

‡

 30ميكروجرام

‡ 0.7ميكروجرام

‡ 3.9ميكروجرام

 1ملليلتر

مسحة واحدة

 1ملليلتر

أكبر من  23ألف

أقل من  23ألف

أكبر من  23ألف

1

عينة سائلة2

متوسط ناتج الحمض النووي ()DNA
حجم العينة
الوزن الجزيئي

3

1

2

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

مواصفات المنتج
قبل االستخدام مع التعبئة:
األبعاد 1.8 × 24.1 × 10.2 :سم
الوزن 10 :جرام
مدة الصالحية 24 :شهرا ً

DNA Genotek. PD‑WP-00021.

10 x

المواصفات بعد جمع العينة
قطر 4
األنبوب 16 :ملليميتر
ظروف التخزين :درجة حرارة الغرفة
مدة الثبات 60 :يوم

3

أغطية االستبدال  RC-1متاحة كملحق لتخزين العينات المتبقية بعد أخذ
قُسامة من العينة وإزالة الغطاء مزدوج النهاية والتخلص منه.

 OCR-100محتويات مجموعة

2
10 x

1
10 x

أداة الجمع

التعبئة

 Oragene®•DNAو ORAcollect•DNAغير متاحين للبيع في الواليات المتحدة.
† متاح لغرض البحث فقط وليس لالستخدام في األغراض التشخيصية
بعض منتجات  DNA Genotekقد ال تكون متاحة في جميع المناطق الجغرافية.
® Orageneو® OMNIgeneو® prepITهي عالمات تجارية مسجلة لشركة .DNA Genotek Inc.
براءة االختراع ()www.dnagenotek.com/legalnotices

أدق العينات • أداء ُمث َبت الجودة
www.dnagenotek.com

المسحات الشدقية

OCR-100

الجمع بدون تدخل جراحي

10 x

سا على
اقلب الغطاء رأ ً
عقب ،ثم أدخل اإلسفنجة في
األنبوب وأغلقه بإحكام.

جمع العينات من الفم
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