POKYNY PRO UŽIVATELE

pro metabolomiku
h ME-200

Před odběrem vzorků si přečtěte všechny pokyny.

Postup:

+

ODBĚROVÁ SADA
Víčko
Vršek zkumavky

1
Doplněk
pro odběr
na toaletě
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Špachtle
Zkumavka

DŮLEŽITÁ PŘÍPRAVA:
• Před zahájením odběru se vymočte.
• Odeberte vzorek stolice bez moči nebo vody z toalety.
• Použijte doplněk pro odběr na toaletě, který může být
dodán s odběrovou sadou.
• Budete možná potřebovat toaletní papír
nebo ubrousky.
Přidržte žlutý vršek zkumavky a odšroubujte
POUZE fialové víčko. To odložte stranou
pro pozdější použití.
Se stabilizační tekutinou
zacházejte velmi opatrně.
Nerozlijte

DŮLEŽITÉ:
obsah
NEODSTRAŇUJTE ze zkumavky žlutý vršek.
Dbejte, aby se stabilizační tekutina NEVYLILA
ze zkumavky.
Zkumavka není zkonstruována tak, aby stála vzpřímeně,
proto dávejte pozor, aby se stabilizační tekutina
NEVYLILA ze zkumavky.

Stabilizační tekutina
Míchací kulička
Zkumavka není zkonstruována tak, aby stála vzpřímeně.
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Shrnutí a vysvětlení k sadě:
OMNImet™•GUT obsahuje materiály a pokyny k odběru
a stabilizaci metabolitů z lidských vzorků stolice.

Upozornění a opatření:

Skutečná velikost vzorku stolice.

• Zacházejte se sadou opatrně.
• Uchovávejte mimo dosah dětí.
• Chraňte před tepelnými zdroji, jiskrami
a otevřeným plamenem.
• Když zkumavku se stabilizační tekutinou
nepoužíváte, dbejte, aby byla pevně uzavřena.
• POUZE K ZEVNÍMU POUŽITÍ.
• NEODSTRAŇUJTE ze zkumavky žlutý vršek.
• Dbejte, aby se stabilizační tekutina NEVYLILA ze zkumavky.
• Pokud se tekutina dostane do kontaktu s očima nebo
pokožkou, omyjte je vodou. Může dojít k závažnému
podráždění očí. NEPOŽÍVEJTE.
• Podívejte se na bezpečnostní list (MSDS)
na webu www.dnagenotek.com.
• Jestliže odebíráte vzorek tekuté stolice, podívejte
se na pokyny pro uživatele dodané samostatně.
• Drobné předměty mohou představovat nebezpečí udušení.
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Legenda ke štítku:
Hořlavá látka
Upozornění
Katalogové číslo
Pozor, přečtěte si pokyny k použití

Obr. A
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Vezměte fialové víčko a pevně je
našroubujte na žlutý vršek zkumavky.

Horní strana
víčka

Zavřenou zkumavku co nejsilněji a nejrychleji
protřepávejte pohybem sem a tam po nejméně
30 sekund.
Vzorek stolice se tak promíchá se stabilizační
tekutinou ve zkumavce. Ne všechny částice se rozpustí.
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DŮLEŽITÉ: Pokud ve zkumavce zůstávají velké částice
jako na obrázku A, pokračujte v protřepávání.
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Špachtli vložte do původního obalu nebo ji zabalte do
toaletního papíru a odhoďte do odpadu.

Obr. B

Skladovací pokyny
P EN
HERE

l25ºC
s78ºF

Vodorovným seškrábnutím přes vršek zkumavky vzorek
zarovnejte a odstraňte přebytečné množství.

Výrobce

O

60ºF

Odeberte vzorek do (použijte do)

Číslo šarže

15ºC

Naplňte

Je-li zapotřebí, otřete zkumavku zvenčí toaletním
papírem nebo ubrouskem.

Posílejte v souladu s platnými předpisy pro přepravu
biologických vzorků.
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Přeneste vzorek stolice do horní části
žlutého vršku zkumavky.
Opakujte, dokud vzorek
nezaplní žlutý vršek zkumavky.
DŮLEŽITÉ: NEVTLAČUJTE vzorek
do zkumavky.

Uchovávání: Před odběrem i po odběru vzorků uchovávejte
při pokojové teplotě 15 °C až 25 °C.
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Pomocí špachtle odeberte malé množství vzorku stolice.

Pouze pro účely výzkumu

Nepoužívejte při diagnostických postupech

ODPAD

Vynikající vzorky
Osvědčené provedení
M DNA Genotek Inc.
3000 - 500 Palladium Drive
Ottawa, ON, Kanada K2V 1C2
Dceřiná společnost OraSure Technologies, Inc.

Tel.: +1.613.723.5757
Fax: +1.613.723.5057
info@dnagenotek.com
www.dnagenotek.com

DŮLEŽITÉ: Vzorek odešlete ke zpracování podle pokynů
k odesílání, samostatně dodaných poskytovatelem sady.

OMNImet™•GUT slouží pouze k použití ve výzkumu, nikoli k diagnostickým postupům.
Některé produkty společnosti DNA Genotek™ nemusí být dostupné ve všech geografických oblastech. Bližší údaje vám
sdělí prodejní zástupce. Veškeré protokoly společnosti DNA Genotek, její bílé knihy a poznámky k aplikaci jsou k dispozici
v sekci podpory na našich webových stránkách www.dnagenotek.com.
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