
Samplaí d'ardchaighdeán   •  Feidhmíocht chruthaithe

PEmergo Europe, Prinsessegracht 20, 2514 AP An Háig, An Ísiltír

Duine Freagrach san RA: Emergo Consulting (R) TEO c/o Cr360 – UL Idirnáisiúnta, Compass House, 
Vision Park Histon, Cambridge, CB24 9BZ

Urraitheoir Astrálach: Emergo Australia, Level 20, Tower II, Darling Park, 201 Sráid Sussex, Sydney, NSW 2000 An Astráil

Is trádmharc chláraithe é ORAcollect agus is trádmharc de chuid DNA Genotek Crp. é DNA Genotek.  
D’fhéadfadh nach mbeadh roinnt táirgí DNA Genotek ar fáil i ngach réigiún geografach; déan teagmháil le d’ionadaí 
díolacháin le haghaidh sonraí. Tá gach prótacal de chuid DNA Genotek, chomh maith leis na páipéir bhána agus nótaí 
iarratais ar fáil sa mhír tacaíochta ar ár láithreán gréasáin ag www.dnagenotek.com.
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C V
Do IVD, Rx agus le húsáid faoi Údarú um Úsáid Éigeandála.

Níor faomhaíodh ná ní ceadaíodh an FDA an ghléas bailithe samplach seo. 

Tá an gléas bailithe samplach seo údaraithe ag FDA le húsáid i gcáis 
éigeandála. 

Níor údaraíodh an gaireas bailiúcháin samplach seo ach amháin chun 
eiseamail seile a bhailiú agus a cothabháil mar chabhair chun aigéad 
núicléasach a bhrath ó SARS-CoV-2, ní le haghaidh aon víris nó pataiginí eile. 

Níl an fheiste bailiúcháin samplach seo ach údaraithe ar feadh ré an 
dearbhaithe go bhfuil imthosca ann a thugann údar le húsáid éigeandála 
diagnóisic in vitro chun COVID-19 a bhrath agus/nó a dhiagnóisiú faoi  
Alt 564 (b) (1) den tAcht Chónaidhme Bia, Drugaí agus Cosmaideacha,  
21 USC § 360bbb-3(b)(1), mura ndéantar deireadh a chuir leis an t-údarú  
nó a chúlghairm níos luaithe. 

h ORE-100

Réamhchúraimí bailiúchán:
Déan cinnte NACH dtagann an barr spúinse i dteagmháil 
le aon dromchla sula mbailítear é.

NÍOR chóir don deontóir ithe, ól, tobac a chaitheamh ná 
guma a chogaint ar feadh 30 nóiméad sula mbailítear 
sampla seile.

Úsáid bheartaithe: Chun samplaí seile daonna RNA 
a bhailiú agus a chobhsú

Clár ábhair: Tá trealamh 1 bailiúchán ann  

Rabhaidh agus réamhchúraimí: Guais tachtach. Ba chóir 
a bheith cúramach ag cuir an spúinse isteach sa bhéal. 

Nigh le huisce má thagann leacht cobhsú i dteagmháil le 
súile nó le craiceann. NÁ ionghabh. Féach MSDS  
ag www.dnagenotek.com

Stóras: 15°C-25°C 

Achoimre agus míniú ar an trealamh: ORAcollect•RNA féin 
bhailithe a sholáthraíonn na hábhair agus na treoracha chun 
samplaí seile daonna a bhailiú.

Eochair eolais lipéad:
h Uimhir Catalóg

Rx Le haghaidh Úsáid oideas Amháin

V In vitro feiste leighis dhiagnóiseach

C CE marcáil

 Marcáil UKCA

M Monaróir 

 Feiste leighis

D Ná athúsáid

i Téigh i gcomhairle lena treoracha úsáide

H Dáta dulta ó mhaith

g Uimhir lola

P Ionadaí Údaraithe

GAEILGE
Treoracha maidir le bailiú an sampla:

Oscail an pacáiste agus bain amach an 
bailitheoir gan teagmháil a dhéanamh le barr 
an spúinse. Cuir an spúinse chomh fada siar 
sa bhéal agus is compordach agus cuimil 
feadh na gumaí íochtaracha (féach an íomhá 
gar-amhairc) á mhothú siar agus aniar. Cuimil 
na gumaí go réidh 10 n-uaire. Seachain na 
fiacla a chuimilt, más féidir.

Déan tairiscint chuimil arís go réidh ar an 
taobh eile den bhéal feadh na gumaí 
íochtaracha ar feadh 10 n-uaire breise. 

Coinnigh an feadán ina sheasamh chun an 
leacht cobhsú taobh istigh den fheadán 
a chosc ó dhoirteadh. Oscail an caipín ón 
bhfeadán bailiúcháin gan teagmháil a 
dhéanamh leis an spúinse.

Cas an caipín bun os cionn, cuir an spúinse 
isteach san fheadán agus dún an caipín go 
daingean.

Aisiompaigh an feadán le caipín agus croith 
go tréan 15 uair.


