
За микробиом

OMNIgene•GUT (OM-200) не е наличен за продажба в Съединените щати.
OMNIgene•GUT (OMR-200) е предназначен само за научни изследвания и не може да се използва за диагностика. 
®OMNIgene е регистрирана търговска марка на DNA Genotek Inc. 
Някои от продуктите на DNA Genotek може да не са налични във всички географски региони, моля свържете 
се с търговските представители по места за повече информация.
Всички протоколи, бели книги и бележки по заявките на DNA Genotek могат да бъдат намерени в раздел 
Поддръжка на нашия интернет сайт www.dnagenotek.com.
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По-качествени проби 
Доказана ефективност

Произведено в Канада 
M DNA Genotek Inc. 
3000 - 500 Palladium Drive
Ottawa, ON, Canada  K2V 1C2

Тел.: +1.613.723.5757
Факс: +1.613.723.5057 
info@dnagenotek.com 
www.dnagenotek.com

Резюме и обяснения за комплекта:
OMNIgene•GUT предоставя необходимите материали 
и инструкции за вземане и стабилизиране на микробна 
ДНК от фекална проба.

Предупреждения и предпазни мерки:
• САМО ЗА ВЪНШНА УПОТРЕБА.
• НЕ сваляйте оцветената в жълто горна част от епруветката.
• НЕ разливайте стабилизиращата течност, съдържаща 

се в епруветката.
• Изплакнете с вода, ако тази течност влезе в контакт 

с очите или кожата. НЕ поглъщайте. 
• Ако вземате фекална проба в течно състояние, вижте 

предоставените отделно инструкции за потребителите.
• Дребните предмети могат да предизвикват опасност 

от задавяне.

Съхранение: 15°C до 25°C

Транспортирайте според приложимите законови 
разпоредби относно транспортирането на биологични 
спесимени. Вижте информационния лист за безопасност 
на адрес www.dnagenotek.com

Легенда на етикетите:
H Вземете проба не по-късно от (използвайте не по-късно от)

h Каталожен номер

M Производител

15:l25: Инструкции за съхранение

Y Внимание, проверете инструкциите за употреба

g Партиден номер

Капачка

Горна част на 
епруветката 

Епруветка 

Стабилизираща течност

Смесителна топка

УСТРОЙСТВО ЗА ВЗЕМАНЕ НА ПРОБИ

Шпатула

ИНСТРУКЦИИ ЗА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ
Прочетете всички инструкции преди 
да започнете вземането на пробата

Процедура: 

1 ВАЖНИ ПОДГОТВИТЕЛНИ МЕРКИ:
• Изпразнете пикочния си мехур, преди да 

започнете вземане на проба.
• Вземете фекална проба, която не съдържа урина 

или вода от тоалетната.
• Може да имате нужда от тоалетна хартия или кърпички.

2 Хванете жълтата горна част на 
контейнера, развийте САМО 
лилавата капачка и я оставете 
настрана за по-нататъшна употреба.   

ВАЖНО: 
НЕ сваляйте оцветената в жълто 
горна част на епруветката. 
НЕ разливайте стабилизиращата течност, 
съдържаща се в епруветката.

3 Използвайте шпатулата, за да вземете малка част 
от фекалната проба.

Действителен размер на фекална проба.

4 Прехвърлете фекалната проба в 
жълтата горна част на контейнера. 
Повтаряйте, докато пробата запълни 
жълтата горна част на контейнера.

ВАЖНО: НЕ натискайте пробата  
в епруветката.

5 Подравнете частта на пробата, която стига до върха 
на епруветката и премахнете излишния материал. 

Ако е необходимо, избършете външната повърхност и 
върха на епруветката с тоалетна хартия или кърпичка.

6 Вземете оцветената в лилаво 
капачка със затворения край надолу 
и я завинтете към оцветената в 
жълто горна част на епруветката 
докато не се затвори плътно. 

30 сек.

7 Разклатете запечатаната епруветка колкото може 
по-бързо и силно с движения напред-назад в 
продължение на поне 30 секунди. 

Фигура А Фигура B

8 Фекалната проба ще се смеси със стабилизиращата 
течност в епруветката, не всички частици ще се разтворят.

ВАЖНО: Продължете да разклащате ако останат големи 
по размер частици, както е показано на Фигура А.

 

 
 

       

 

  

 

 

9 Сложете шпатулата в оригиналната й опаковка 
или я увийте в тоалетна хартия и я изхвърлете.

ВАЖНО: Изпратете пробата за обработка съгласно 
инструкциите за доставка, предоставени отделно 
от доставчика на комплекта.

Не
разсипвайте

Контейнерът не е проектиран да стои изправен.

Запълнете 

Горна част
на капачката


