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SVENSKA
Anvisningar för provinsamling:
Öppna förpackningen och ta ut svabben utan
att vidröra svabbspetsen. För in svabben så
långt bak i sidan av munnen som möjligt och
gnugga mot det nedre tandköttet (se närbild)
fram och tillbaka. Gnugga försiktigt mot
tandköttet 10 gånger. Undvik helst att
gnugga mot tänderna.

Försiktighet vid insamling:
Var noga med att svabbspetsen INTE kommer i kontakt
med något innan insamling.

Upprepa gnuggningen försiktigt på motsatt
sida av munnen längs det nedre tandköttet
ytterligare 10 gånger.

Provgivaren bör INTE äta, dricka, röka eller tugga
tuggummi 30 minuter innan insamling av ett oralt prov.
Avsedd användning: Insamling och stabilisering av RNA
från mänskliga salivprover
Innehåll: Innehåller 1 insamlingskit
Varningar och försiktighet: Kvävningsrisk. Försiktighet bör
iakttas när svabben förs in i munnen.

Håll röret upprätt för att undvika att
stabiliseringsvätskan i röret spills ut. Skruva
av locket från provröret utan att vidröra
svabben.

Tvätta med vatten om stabiliseringsvätska kommer i kontakt
med ögon eller hud. Intag INTE. Säkerhetsdatablad finns
på www.dnagenotek.com
Förvaring: 15 °C-25 °C
Sammanfattning och förklaring av kitet: ORAcollect•RNA
är ett självinsamlingskit som innehåller material och
instruktioner för insamling av mänskliga salivprover.

Vänd locket upp och ned, för in svabben i
röret och skruva åt locket ordentligt.
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Medicinteknisk produkt för in vitro-diagnostik
CE-märkning

Vänd det stängda röret upp och ned och
skaka ordentligt 15 gånger.

UKCA-märkning
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Tillverkare
Medicinteknisk produkt
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Endast engångsbruk
Läs anvisningarna innan användning
Sista förbrukningsdag
Batchnummer
Auktoriserad representant

Bättre prover • Bevisad prestanda

CV
För IVD, på läkarordination och med tillstånd att användas vid
nödsituation.
Detta insamlingskit har inte godkänts av FDA.
Detta insamlingskit har endast godkänts av FDA med tillstånd att användas
vid nödsituation.
Detta insamlingskit har godkänts för insamling och förvaring av salivprover
som ett hjälpmedel för att upptäcka nukleinsyra från SARS-CoV-2. Det kan
inte användas till andra virus eller patogener.
Detta insamlingskit är endast godkänt så länge som tillstånd ges enligt
deklarationen för användning vid nödsituationer för in vitro-diagnostik som
ett sätt att upptäcka och/eller diagnostisera covid-19 i enlighet med avsnitt
564(b)(1) av Federal Food, Drug and Cosmetic Act, 21 U.S.C. § 360bbb-3(b)(1),
såvida inte godkännandet upphör eller dras tillbaka tidigare.

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

Avgiftsfritt (Nordamerika): 1.866.813.6354
Tel.: +1.613.723.5757 • Fax: +1.613.723.5057
info@dnagenotek.com • www.dnagenotek.com

P

Emergo Europe, Prinsessegracht 20, 2514 AP Haag, Nederländerna

Ansvarig i Storbritannien: Emergo Consulting (UK) Limited c/o Cr360 – UL International, Compass House,
Vision Park Histon, Cambridge, CB24 9BZ
Sponsor i Australien: Emergo Australia, Level 20, Tower II, Darling Park, 201 Sussex Street, Sydney, NSW 2000 Australien
ORAcollect är ett registrerat varumärke och DNA Genotek är ett varumärke som tillhör DNA Genotek Inc. Vissa DNA
Genotek-produkter kanske inte finns i alla geografiska regioner. Kontakta din säljare för information.
Alla DNA Genoteks protokoll, policyer och anvisningar finns i supportavsnittet på vår webbplats www.dnagenotek.com.
Patent (www.dnagenotek.com/legalnotices)
© 2021 DNA Genotek Inc., ett dotterbolag till OraSure Technologies, Inc., med ensamrätt.
PD-PR-01111 (SV - Swedish) Issue 1/2021-04

