ملعقة ملحقة OM-AC2

تُستخدم مع

تعليمات ال ُمستخدِم
اقرأ جميع التعليمات قبل الجمع
الطريقة:

1

جهاز الجمع
الغطاء
أعلى األنبوب
ملعقة

خطوات تحضير هامة:

2

األنبوب

كرة المزج

ﻣﻞء ﻣﻠﻌﻘﺔ واﺣﺪة

3

ﻻ ﺗﺴﻜﺐ

انقل ملعقة واحدة من عينة البراز السائلة إلى أعلى
األنبوب األصفر.

مهم:

األنبوب غير ُمص َمم الستخدامه بشكل عمودي قائم.

يحظر أن تسيل عينة البراز من خالل أعلى األنبوب األصفر.
تابع إلى الخطوة رقم .4

التحضير:

•إفراغ المثانة قبل البدء في الجمع.
•جمع عينة البراز خالية من البول أو ماء المرحاض.
•قد تكون هناك حاجة لورق التواليت أو المحارم الورقية.

ملخص وشرح مجموعة األدوات:

 30ﺛﺎﻧﻴﺔ

تحذيرات وتنبيهات:

•لالستخدام الخارجي فقط.
•ال تنزع أعلى األنبوب األصفر من اإلنبوب.
•ال تسكب سائل التوازن في األنبوب.
•اغسل بالماء إذا المس السائل أو العينة العينين أو الجلد.
ال تقم باالبتالع.
•القطع الصغيرة قد تشكل خطر اإلختناق.

بينما تمسك بأعلى األنبوب األصفر ،قم بفك
فقط الغطاء األرجواني من مجموعة األدوات
وضعه جانبا الستخدامه الحقًا.

مهم:
ال تنزع أعلى األنبوب األصفر.
ال تسكب سائل التوازن في األنبوب.

سائل التوازن

توفر  OMNIgene•GUTمع الملعقة الملحقة المواد
والتعليمات الالزمة لجمع وموازنة الحمض النووي الميكروبي
من عينة براز سائلة (اإلسهال الشديد).

•إفراغ المثانة قبل البدء في الجمع.
•جمع عينة البراز خالية من البول أو ماء المرحاض.
•قد تكون هناك حاجة لورق التواليت أو المحارم الورقية.

4

التقط الغطاء األرجواني بينما يكون الطرف
الصلب مواج ًها المقابل لألسفل ولفه لولبيًا
على أعلى األنبوب األصفر حتى إغالقه
بإحكام.

5

قم برج األنبوب المغلق بإحكام بأكثر قوة وسرعة ممكنة
ذهابًا وإيابًا لمدة ال تقل عن  30ثانية.

6
اﻟﺼﻮرة B

سوف تكون عينة البراز مختلطة مع سائل التوازن في األنبوب.
لن تذوب جميع الجزيئات.
مهم :إستمر في الرج ،إذا كان هناك جزيئات كبيرة ما زالت
ظاهرة في الصورة .A

اﻟﺼﻮرة A

7

التخزين °15 :مئوية إلى  °25مئوية

أﻋﻠﻰ اﻟﻐﻄﺎء

ضع الملعقة في الغالف األصلي أو قم بلفها في ورق
المرحاض وتخلص منها في القمامة.
مهم :أرسل العينة لتتم معالجتها باتباع تعليمات التسليم
المزودة بواسطة موفر مجموعة األدوات.

الشحن وفقا للوائح المعمول بها التي تتعامل مع نقل العينات
البيولوجية .انظر  MSDSفي www.dnagenotek.com

البيانات المدونة على الملصق:
H
رقم الكتالوج
h
الشركة الصانعة
M
 15:l25:تعليمات التخزين
تنبيه ،استشر تعليمات االستخدام
Y

جمع العينة قبل تاريخ (استخدام قبل تاريخ)

g

رقم الدفعة

العينات المتفوقة
األداء المتميز واألكيد
صنع في كندا
ُ

M DNA Genotek Inc.
3000 - 500 Palladium Drive
Ottawa, ON, Canada K2V 1C2

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