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Forberedelse:
• Tøm din blære før du tager prøven.
• Tag afføringsprøven uden urin eller toiletvand.
• Toiletpapir eller servietter kan være nødvendigt.

Opsummering og beskrivelse af sættet:
OMNIgene®•GUT med sketilbehør indeholder materialer 
og instruktioner til opsamling og stabilisering af 
mikrobielt DNA fra flydende fæcesprøve (svær diarré).

Advarsler og forholdsregler:
• KUN TIL UDVORTES BRUG.
• Fjern IKKE den gule rørtop fra røret.
• Hæld IKKE stabiliseringsvæske ud af røret.
• Vask med vand, hvis væsken eller prøven kommer 

i kontakt med øjne eller hud. Må IKKE indtages.
• Små dele kan føre til kvælning.

Opbevaring: Opbevares ved stuetemperatur 
(15°C til 25°C), før og efter indsamling.

Forsendes i henhold til de relevante regler 
vedrørende transport af biologiske prøver. 
Se MSDS på www.dnagenotek.com

Etiketforklaring:
H Indsamling af prøve inden (Mindst holdbar til)

h Katalognummer

M Producent

15:l25: Opbevaringsinstrukser

Y Advarsel, indhent instrukser for anvendelsen

g Lot nummer

Hætte

Rørtop 

Rør 

Stabiliseringsvæske

Miksebold

Indsamlingssæt

Ske

BRUGERVEJLEDNING
Læs alle instruktionerne før indsamlingen

Procedure: 

1 VIGTIGE FORBEREDELSER: 
• Tøm din blære før du tager prøven.
• Tag afføringsprøven uden urin eller toiletvand.
• Toiletpapir eller servietter kan være nødvendigt.

2 Mens du holder den gule rørtop, 
skru KUN det violette låg af, og 
sæt denne til side til senere brug.

VIGTIGT:  
Fjern IKKE den gule rørtop.
Hæld IKKE stabiliseringsvæske ud af røret.

1 skefuld 3 Tag en skefuld af den flydende fæcesprøve 
ned i toppen af det gule rør.

VIGTIGT:  
Fæcesprøven kan måske ikke flyde gennem 
toppen af det gule rør. Fortsæt til trin nr. 4.

4 Tag den violette hætte ved den 
massive ende pegende nedad 
og skru den på den gule rørtop, 
indtil den er lukket godt til.

30 sek.

5 Ryst det lukkede rør så kraftigt og hurtigt som 
muligt frem og tilbage i mindst 30 sekunder.

Figur A Figur B

6 Afføringsprøven blandes sammen med 
stabiliteringsvæsken i røret; ikke alle 
partikler opløses.

VIGTIGT: Fortsæt med at ryste, hvis der er store 
partikler som i figur A.

 

 
 

       

 

  

 

 

7 Anbring skeen i den originale emballage eller pak 
den ind i toiletpapir, og smid den i skraldespanden.

VIGTIGT: Send prøven til behandling ved at følge 
de leveringsinstruktioner, der er tilvejebragt af 
leverandøren af sættet.

Røret er ikke designet til at stå lodret.
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