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Genetik analizleriniz için üstün kaliteli 
numuneler toplayın

Kan veremeyen veya kan vermeyi tercih etmeyen hastalarınızdan DNA 
numuneleri toplamak için invaziv olmayan bir yöntem mi arıyorsunuz? 
DNA Genotek, absorban süngerler yardımıyla tükürükten yüksek kaliteli 
ve yüksek miktarda DNA numunelerinin toplanması için bir ürün 
geliştirmiştir. Bu yöntem tükürükten DNA numuneleri toplanması, 
toplanan numunelerin stabilizasyonu ve taşınması için ‘hepsi 
bir arada’ bir sistemdir.

• Kolay toplama, taşıma ve işleme

• Yüksek kaliteli ve yüksek miktarda DNA numunesinin 
acısız, invaziv olmayan şekilde toplanması

• DNA oda sıcaklığında yıllarca stabil kalır

• Downstream uygulamalarda kanıtlanmıştır

• Otomatik işleme için standardize edilmiş format

Oragene®•DNA, ağız içi sürüntülere kıyasla daha üstün niteliktedir

• Daha yüksek DNA verimi ve kalitesi
• Kompleks array’ler de dahil downstream uygulamalar için daha güvenilirdir
• Düşük bakteri içeriği
• Numune oda sıcaklığında uzun süreli saklanabilmesi için stabilize edilir



Kolay toplama

Süngeri yanak boşluğuna 
yerleştirin ve mümkün 

olduğunca fazla miktarda 
tükürük alacak şekilde dişeti 

boyunca ve iç yanaklarda 
hareket ettirin.

Doymuş süngeri iç tüpün 
V yuvasına yerleştirin ve V 

yuvasının iç duvarına doğru 
bastırarak tükürüğü sıkın. 

Tükürük, tüpün içine akacaktır.

V Yuva

Tükürük doldurma çizgisine 
erişinceye kadar toplama 
basamaklarını tekrarlayın.

Doldurma 
çizgisi

Belirgin bir klik sesi duyana 
kadar üzerine sertçe bastırarak 
kapağı sıkıca kapatın. İç tüpü 

tüpten çıkartın.

Tüpü küçük kapakla sıkıca kapatın. 
5 saniye boyunca çalkalayın.

Patent (www.dnagenotek.com/ 
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Oragene®•DNA, Amerika Birleşik Devletleri’nde satılmamaktadır.
Bazı DNA Genotek ürünleri bazı coğrafi  bölgelerde bulunmayabilir.
®Oragene, DNA Genotek Inc. şirketinin tescilli ticari markasıdır. Burada söz edilen diğer tüm markalar ve adlar ilgili hak sahiplerinin mülkiyetindedir.

Ürün özellikleri
Ambalajlı, kullanım öncesi: 
Boyutları: 14,0 x 8,0 x 2,8 cm
Numune hacmi: 0,75 mL (ürünle 
verilen süngerler kullanılarak)
Ağırlık: 39 g
Raf ömrü:  30 ay

Numune toplama sonrası özellikleri
Standart çift tabanlı tüp:
Tüp çapı: 16 mm
Tüp yüksekliği (kapaksız): 93 mm
Numune stabilitesi: Yıl

Ambalaj

Toplayıcı
Süngerler

Tüp kapağı

Talimatlar

Avantajları

• Uyumu arttıran ve maliyetleri düşürün invaziv olmayan, güvenilir toplama
• Kan alma maliyetlerini ve klinik/hastane ortamı ihtiyacını ortadan kaldırır
• Tükürük DNA’sı downstream uygulamalar için kan DNA’sı ile eşdeğerdir
• Çocuklarda veya tüküremeyen donörlerde kullanım için idealdir
• Numuneler oda sıcaklığında yıllarca stabil kaldığından, taşıma ve saklama maliyetleri azalır
• Numuneler standart posta sistemi kullanılarak postalanabilir
• Verimliliği arttırır, numune işlemlerini en aza indirir ve yüksek verimli işlem için uyumlu
• bir format sayesinde işlem hatalarını azaltır

Toplama yöntemi karşılaştırması

Kan toplama Oral toplama

Özellikler Venöz kan Ağız suyu Ağız içi sürüntüler Oragene•DNA
(OG-575)

İnvaziv olmayan toplama    
Oda sıcaklığında numune 
stabilitesi

Gün Hafta Gün Yıl

Düşük bakteri içeriği
 †

(bakteri içeriği %60’a kadar)
†

(bakteri içeriği %90’a kadar)


(bakteri içeriği median %6,8)

Median DNA verimi 30 µg 35 µg1 2 µg 17,3 µg ‡

Numune boyutu 1 mL 10 mL** 1 sürüntü (swab) 0,75 mL

Molekül ağırlığı >23 kb > 23 kb < 23 kb >23 kb ‡

Ortam sıcaklığında nakliye    
Uyum göstermeyen donörler 
için idealdir    

†  Birnboim, H.C., Iwasiow, R.M. ve James, C.M.P. (2008). Human genomic DNA content of saliva samples collected with the Oragene® self-collection kit. 
DNA Genotek. PD-WP-011.

‡  Niles, J.O., Rabuka, S., ve Iwasiow, R.M. (2010). Non-invasive, assisted collection of high quantity and quality genomic DNA from saliva of young children. 
DNA Genotek. PD-WP-018.

** Numune toplama için kullanılan ağız suyu hacmi.

Kit içeriği


