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اقداماتاحتیاطینمونهبرداری:
اهداکنندهبایدبهمدت30دقیقهقبلازنمونهبرداریبزاق،از

خوردنغذا،نوشیدنمایعات،مصرفدخانیاتیاجویدنآدامس
خودداریکند.

پیشازنمونهبرداریاطمینانحاصلکنیدکهنوکاسفنج
باهیچسطحیتماسنداشتهباشد.

موارداستفاده: ORAcollect®•Dx برای استفاده در 
نمونه برداری غیرتهاجمی نمونه بزاق در نظر گرفته شده است. 

DNA انسان از نمونه بزاق جداسازی و پایدار شده و برای استفاده 
در موارد تشخیصی ملکولی مورد تأیید FDA مناسب خواهد بود. 
 ORAcollect•Dx نمونه های بزاق نمونه برداری شده با استفاده از

پایدار می شوند و می توانند منتقل شده و/یا برای مدت طوالنی در 
شرایط محیط نگهداری شوند.

محتویات: کیت حاوی مایع پایدارکننده است.

هشدارواقداماتاحتیاطی:
فقط نسخه. برای استفاده حرفه ای. 	 
پیش از نمونه برداری، تمام دستورالعمل ها را با دقت مطالعه کنید؛ 	 

عمل نکردن به آن ها می تواند باعث جمع آوری نمونه ناکافی شده 
و بر استخراج DNA تأثیر منفی داشته باشد. 

خطر خفگی. در هنگام وارد کردن اسفنج به داخل دهان، باید 	 
احتیاط کرد. 

ممکن است نتوان با استفاده از این دستورالعمل ها، مقدار نمونه 	 
کافی را از اهداکننده های دچار زروستومیا )خشکی دهان( 

جمع آوری کرد، در نتیجه استخراج DNA کاهش یافته و نمونه ای 
نامعتبر جهت استفاده به دست آید.

در صورت تماس مایع پایدارکننده با چشم ها یا پوست، 	 
محل تماس را با آب بشویید. از قورت دادن آن پرهیز کنید. 

MSDS را در www.dnagenotek.com مشاهده کنید

نگهداری: 15l25 درجه سانتی گراد

راهنمایبرچسب:
شماره کاتالوگ

ابزار پزشکی تشخیصی برون تنی
CE نشان

تولیدکننده 
نماینده مجاز

دستورالعمل های نگهداری
نمونه برداری از طریق )استفاده تا(

شماره الت

30 دقیقھ

بسته بندی را باز نمایید و نمونه بردار را بدون دست 
زدن به نوک اسفنجی آن جدا کنید. اسفنج را تا جایی 

که امکان دارد و بدون اذیت شدن در انتهای دهان قرار 
دهید و با حرکت جلو و عقب، روی لثه های پایین بکشید 
)عکس نمای نزدیک را مشاهده کنید(. آن را 10 بار با 

مالیمت روی لثه ها بمالید. در صورت امکان، از مالیدن 
آن روی دندان ها خودداری کنید. 10 x

1 2 3 4 5

10 x 10 x

این حرکت را 10 بار دیگر به آرامی در سمت 
دیگر دهان روی لثه های پایین تکرار کنید.

10 x

1 2 3 4 5

10 x 10 x

لوله را به سمت باال نگهدارید تا مایع داخل آن بیرون 
نریزد. بدون لمس کردن اسفنج، درپوش آبی لوله 

نمونه برداری را بپیچانید و باز کنید.

10 x

1 2 3 4 5

10 x 10 x

درپوش را به سمت پایین بپیچانید، اسفنج 
را وارد لوله کنید و درپوش را محکم ببندید.

10 x

1 2 3 4 5

10 x 10 x

لوله دارای درپوش را برعکس کنید و 
10 بار محکم تکان دهید.

10 x

1 2 3 4 5

10 x 10 x
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نمونه های بی نقص
عملکرد تأییدشده
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ORAcollect® عالمت تجاری ثبت شده DNA Genotek Inc است. 
ممکن است بعضی از محصوالت DNA Genotek در تمام مناطق جغرافیایی در دسترس نباشد، جهت اطالع از جزئیات با نماینده فروش 

خود تماس بگیرید.
 www.dnagenotek.com اوراق سفید و یادداشت های درخواست در بخش پشتیبانی وب سایت ما به آدرس ،DNA Genotek تمام پروتکل های

وجود دارد.
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