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Doporučení pro uchovávání vzorků OMNIgene®•GUT

Smyslem těchto doporučení je být vodítkem pro uchovávání fekálních vzorků (vzorků stolice) odebraných 
a stabilizovaných v OMNIgene•GUT. 

• Uchovávání při pokojové teplotě: Fekální vzorky (vzorky stolice) odebrané v OMNIgene•GUT lze 
uchovávat při pokojové teplotě po dobu až 60 dnů po odběru vzorku.

• Dlouhodobé uchování: Doporučujeme, aby byly alikvotní podíly vzorků OMNIgene•GUT umístěny 
do kryoampulí a uloženy při teplotě −80 °C pro dlouhodobé uchování. 

• Krátkodobé uchování při −80 °C: Vzorky OMNIgene•GUT lze zmrazit při −80 °C ve zkumavce 
OMNIgene•GUT až na 1 měsíc.

• Krátkodobé uchování při −20 °C: Vzorky OMNIgene•GUT lze uchovávat ve zkumavce OMNIgene•GUT 
nebo kryoampuli po dobu měsíců při −20 °C. 

• Uchování při 4 °C: Nedoporučujeme uchovávat vzorky OMNIgene•GUT při 4 °C.

• Zmrazovací cykly: OMNIgene•GUT zachová strukturu mikrobiálního společenství a udrží integritu 
DNA až po 6 zmrazovacích cyklů.

pokojová teplota 4°C -20°C -80°C

ve zkumavce OMNIgene•GUT až 60 dnů nedoporučuje se měsíců 1 měsíc*

v kryoampulích s těsnicím 
kroužkem

až 60 dnů nedoporučuje se měsíců let

Tabulka 1: Doporučení pro uchovávání vzorků odebraných a stabilizovaných v OMNIgene•GUT. 
*Zkumavka OMNIgene•GUT může zkřehnout, je-li uložena při teplotě −80 °C. Při manipulaci se zmrazenou zkumavkou je třeba postupovat opatrně.

Technická podpora je k dispozici od pondělí do pátku (9:00 až 17:00 ET):

• Bezplatná linka (Severní Amerika): 1.866.813.6354, volba 6
• Všechny ostatní země: +1.613.723.5757, volba 6
• E-mail: support@dnagenotek.com

OMNIgene•GUT (OM-200) se neprodává v USA.
OMNIgene•GUT (OMR-200) je určen k použití při výzkumu, nikoli v diagnostických postupech. 
Některé produkty společnosti DNA Genotek nemusejí být dostupné ve všech zeměpisných oblastech.
®OMNIgene je registrovaná ochranná známka společnosti DNA Genotek Inc. Všechny ostatní značky a názvy obsažené v tomto dokumentu jsou majetkem příslušných vlastníků.
Všechny protokoly, oficiální zprávy a uživatelské informace společnosti DNA Genotek jsou k dispozici v sekci podpory našich webových stránek www.dnagenotek.com.


