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פתח את האריזה והוצא את התקן האיסוף מבלי לגעת 
בקצה הספוגית. הכנס את הספוגית עמוק לתוך הפה ככל 
שניתן, ושפשף בתנועה קדימה ואחורה לאורך החניכיים 

התחתונות )ר' איור תחתון(. שפשף את החניכיים 
 בעדינות 10 פעמים. הימנע משפשוף השיניים עד

כמה שאפשר. 
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 חזור על תנועת השפשוף העדינה בצד השני של
הפה לאורך החניכיים התחתונות עוד 10 פעמים.
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החזק את המבחנה במאונך כדי שהנוזל הנמצא בתוכה 
לא יישפך. פתח את המכסה הכחול שעל מבחנת האיסוף 

מבלי לגעת בספוגית.
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הפוך את המכסה, הכנס את הספוגית לתוך המבחנה 
וסגור את המכסה היטב.
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הפוך את המבחנה הסגורה ונער אותה בחוזקה 15 
פעמים.
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h OCR-100עברית
הוראות לאיסוף דגימה: לשימוש אבחנתי מחוץ לגוף

אמצעי זהירות ללקיחת דגימות:
 יש לוודא שקצה הספוגית אינו בא במגע
עם משטח כלשהו לפני לקיחת הדגימה.

יש להימנע מאכילה, שתייה, עישון ולעיסת מסטיק 
במשך 30 דקות לפני לקיחת דגימת הרוק.

שימוש מיועד: מוצר זה מיועד לאיסוף וייצוב דנ"א 
אנושי מדגימות רוק

תכולה: מכיל ערכת איסוף אחת.

 אזהרה ואמצעי זהירות: סכנת חנק. יש לפעול
בזהירות כאשר מכניסים את הספוגית לפה.

אם הנוזל בא במגע עם העיניים או העור, יש לרחוץ 
 במים. אין לבלוע. ר' דף נתוני בטיחות באתר
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אחסנה: 25-15 מעלות צלסיוס

תמצית והסבר על הערכה:

ORAcollect•DNA היא ערכה לאיסוף עצמי המספקת את 
החומרים וההוראות לאיסוף דגימות אנושיות מחלל הפה.
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