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Instrucțiuni pentru colectarea probelor:

Pentru diagnostic in vitro

Deschideți pachetul și scoateți colectorul
fără a atinge vârful buretelui. Așezați buretele
cât mai în spatele cavității bucale, în limitele
confortului, și frecați de-a lungul gingiilor
inferioare (a se vedea imaginea de aproape),
înapoi și înainte. Frecați ușor gingiile
de 10 ori. Dacă este posibil, evitați
frecarea dinților.

Precauții privind colectarea:
Asigurați-vă că vârful buretelui NU intră în contact cu
nicio suprafață înainte de colectare.

Repetați ușor mișcarea de frecare pe partea
opusă a gurii, de-a lungul gingiilor inferioare,
încă de 10 ori.

Donatorul NU trebuie să mănânce, să bea, să fumeze sau
să mestece gumă timp de 30 de minute înainte de a se
colecta proba orală.
Utilizare prevăzută: Acest produs este conceput pentru
colectarea și stabilizarea ADN-ului din probe orale umane.
Conținut: Conține 1 kit de colectare

Țineți tubul în poziție verticală pentru a
preveni scurgerea lichidului stabilizator
din interiorul tubului. Deșurubați capacul
albastru din tubul de colectare fără a
atinge buretele.

Avertismente și precauții: Pericol de sufocare. Trebuie să
aveți grijă atunci când introduceți buretele în gură.
Spălați cu apă dacă lichidul stabilizator sau proba intră în
contact cu ochii sau pielea. NU înghițiți. Consultați fișa
tehnică de securitate la www.dnagenotek.com
Depozitare: 15°C-25°C

Întoarceți capacul cu capul în jos, introduceți
buretele în tub și închideți strâns capacul.

Rezumat și detalii despre set: ORAcollect•DNA este un kit
de autocolectare care oferă materialele și instrucțiunile
pentru colectarea probelor orale umane.
Legendă etichetă:
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Răsturnați tubul cu capac și agitați energic
de 15 ori.
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Consultați instrucțiunile de utilizare
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Emergo Europe, Prinsessegracht 20, 2514 AP The Hague, The Netherlands
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ORAcollect•DNA nu este disponibil pentru vânzare în Statele Unite.
ORAcollect este o marcă comercială înregistrată, iar DNA Genotek este o marcă comercială a DNA Genotek Inc.
Este posibil ca unele produse DNA Genotek să nu fie disponibile în toate regiunile geografice; contactați reprezentantul
dvs. de vânzări pentru detalii. Toate protocoalele, rapoartele și notele de aplicare DNA Genotek sunt disponibile în
secțiunea de asistență a site-ului nostru web la adresa www.dnagenotek.com.
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