Protocolo de reagente de liquefação OMNIgene®
Este protocolo de laboratório é usado para a liquefação de amostras coletadas e estabilizadas em dispositivos
OMNIgene•GUT para facilitar o processamento padronizado de um grande número de amostras.

Reagente fornecido
Reagente de Liquefação OMNIgene (OM-LQR-400, OM-LQR-1600, DNA Genotek)
Observação: Realize inspeção visual para avaliar se ocorreu precipitação durante o armazenamento/transporte;
é recomendável segurar a garrafa contra uma luz.
Se houver precipitado:
1.
2.

Incubar a 50°C por 60 minutos.
Agite vigorosamente a garrafa por 1 minuto com a mão. Realize inspeção visual.
• Frasco pequeno (OM-LQR-400): Se o precipitado ainda estiver presente, realize uma incubação adicional a
50°C por 60 minutos, seguida de agitação vigorosa por 1 minuto com a mão. Repita conforme necessário até
não restar precipitado.
• Frasco grande (OM-LQR-1600): Se o precipitado ainda estiver presente, adicione uma barra de agitação magnética
limpa de 2 polegadas (por exemplo, VWR: 58949-038) ao frasco e agite em uma placa de agitação (por exemplo,
VWR: 97042-646) a 600 rpm por 10 minutos a temperatura ambiente. Remova a barra de agitação magnética após
a mistura.

Equipamento fornecido pelo usuário
•
•
•

Pipetadores e ponteiras de pipeta P1000 de diâmetro largo (por exemplo, VWR 89049-160)
Misturador vórtex de bancada
Centrífuga de bancada com capacidade para 400 × g com baldes compatíveis com tubo falcon de 15 mL.

Procedimento
Etapas de preparação da amostra
1. Colete sua amostra fecal de acordo com as instruções da OMNIgene•GUT.
(OM-200, consulte PD-PR-00612, OMR-200, consulte PD-PR-00610)

20

2. Agite a amostra no vortex por 20 segundos.

30

3. Centrifugue a(s) amostra(s) a 400 × g por 30 segundos.
Isso irá recolher o material na parte inferior do tubo.

seg

seg

400 × g

4. Com a tampa roxa ainda enroscada, desaparafuse a parte
amarela do tubo e deixe-a em uma superfície limpa.
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Etapas de preparação da amostra
5. Adicione 500 µL de reagente de liquefação OMNIgene® à amostra.
Enrosque novamente a tampa amarela/roxa no tubo.

60
seg

6. Agite no vortex a amostra por 60 segundos. A amostra ficará visivelmente
homogênea e líquida assim que o reagente for totalmente misturado.
IMPORTANTE: Se você não prosseguir imediatamente para a extração,

é necessário repetir a etapa 6 antes da etapa 7 para garantir uma
amostra homogênea.
7. Com a tampa roxa ainda enroscada, desaparafuse a parte amarela do tubo
e deixe-a em uma superfície limpa. Usando uma ponta de pipeta P1000 de
diâmetro largo, pipete lentamente a amostra no tubo/recipiente de extração.
IMPORTANTE: A aspiração lenta é crítica.

8. Prossiga com o método de extração de sua preferência.

O suporte técnico está disponível de segunda a sexta-feira (9h00 às 17h00 ET):
Ligação gratuita (América do Norte): 1.866.813.6354, opção 6
Tel.: +1.613.723.5757, opção 6
E-mail: support@dnagenotek.com
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