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TÜRKÇE
Örnek toplama talimatları:

In Vitro Tanılama Kullanımı İçindir

Ambalajı açın ve sünger ucuna dokunmadan
toplayıcıyı çıkarın. Süngeri, ağzınızın rahat
hissedebildiğiniz en gerisine yerleştirin ve ileri
geri hareketlerle alttaki diş etlerine sürtün
(yakın plan resme bakın). Diş etlerine hafifçe
10 kez sürtün. Mümkün olduğunca dişlere
sürtmekten kaçının.

30 dk.

Toplama önlemleri:
Toplama işleminden önce sünger ucun herhangi bir
yüzeye temas ETMEDİĞİNDEN emin olun.
Sürtme hareketini ağzın diğer tarafında alt diş
etleri boyunca 10 kez daha hafifçe tekrarlayın.

Donör, ağızdan örnek toplama işlemi öncesindeki
30 dakika boyunca bir şey yiyip içmemeli, sigara
kullanmamalı veya sakız çiğnememelidir.
Kullanım amacı: Bu ürün, insanların ağzından alınan
örneklerden DNA toplamak ve bunları stabilize etmek
için tasarlanmıştır.

Tüpteki stabilize edici sıvının dökülmesini
önlemek için tüpü dik tutun. Süngere
dokunmadan toplama tüpündeki mavi
kapağı çıkarın.

İçindekiler: 1 adet toplama kiti içerir
Uyarılar ve önlemler: Boğulma tehlikesi. Süngeri ağza
sokarken dikkatli olunmalıdır.
Stabilize edici sıvının gözlerinizle veya cildinizle temas etmesi
halinde su ile yıkayın. YUTMAYIN. www.dnagenotek.com
adresinden MSDS sayfasına bakın.
Saklama: 15 °C-25 °C (59 °F-77 °F)

Kapağı ters çevirin, süngeri tüpe yerleştirin ve
kapağı sıkıca kapatın.

Kit özeti ve açıklaması: ORAcollect•DNA, insanların
ağzından örnek toplamaya yönelik malzeme ve talimatlar
içeren kişinin kendi kendine kullanabileceği bir toplama
kitidir.
Etiket açıklaması:
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In vitro tanılama tıbbi cihazı

Kapağı kapatılmış tüpü ters çevirin ve 15 kez
kuvvetli bir şekilde sallayın.
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Kullanım kılavuzuna bakın
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