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C V Na diagnostické použitie in vitro

Opatrenia pri odbere vzorky:
Darca by NEMAL 30 minút pred odberom vzorky slín jesť, 
piť, fajčiť alebo žuť žuvačku.

Špongiová špička na NESMIE pred odberom 
dotknúť žiadneho povrchu.

Zamýšľané použitie: Produkt ORAcollect®•Dx je určený na 
neinvazívny odber vzoriek slín. Ľudská vzorka DNA zo vzorky 
slín je izolovaná, stabilizovaná a vhodná na použitie pri 
molekulárnych diagnostických aplikáciách schválených FDA. 
Vzorky slín odobraté pomocou ORAcollect•Dx sú 
stabilizované a môžu sa prepravovať a/alebo uskladniť 
dlhodobo pri bežnej teplote prostredia.

Obsah: Súprava obsahuje stabilizačnú tekutinu.  

Upozornenia a opatrenia:
• Len na predpis. Na profesionálne použitie. 
• Pred odberom vzorky si dôkladne prečítajte všetky 

pokyny; pri nedodržaní postupu nemusí byť vzorka 
dostatočná a ovplyvní to získanie DNA. 

• Nebezpečenstvo udusenia. Pri vkladaní špongie do úst je 
potrebná zvýšená opatrnosť. 

• Ak darca trpí na xerostómiu (sucho v ústach), nemusí sa 
podariť odobrať dostatočnú vzorku podľa týchto pokynov, 
takže vzorka bude obsahovať menej DNA a nebude platná 
na použitie.

• Ak sa stabilizačná tekutina dostane do kontaktu s očami 
alebo pokožkou, opláchnite ich vodou. NEPREHĹTAJTE. 
Kartu bezpečnostných údajov MSDS nájdete na 
www.dnagenotek.com

Uskladnenie: 15°C - 25°C

Legenda k štítku:
h Katalógové číslo

V Zdravotnícka diagnostická pomôcka in vitro

C Označenie CE

 Označenie UKCA

M Výrobca 

 Zdravotnícka pomôcka

D Nepoužívajte opakovane

i Prečítajte si pokyny na použitie

H Vzorku odoberte do (Spotrebujte do)

g Číslo šarže

P Oprávnený zástupca

SLOVENSKY
Postup na odber vzorky slín:

Otvorte balenie a vyberte odberovú tyčinku 
bez toho, aby ste sa dotkli špongiovej špičky. 
Vložte špongiu čo najhlbšie do úst, pokiaľ je 
to pohodlné, a potom ňou obtierajte o dolné 
ďasná (ako na detailnom obrázku) 
pohybom dopredu a dozadu. Jemne 
obtierajte o ďasná 10-krát. Podľa možnosti sa 
vyhýbajte obtieraniu o zuby.

Jemne zopakujte obtieranie na opačnej 
strane ústnej dutiny pozdĺž dolných ďasien 
ďalších 10-krát. 

Skúmavku držte vzpriamene, aby sa 
stabilizačná tekutina nevyliala. Odskrutkujte 
modrý uzáver z odberovej skúmavky bez 
toho, aby ste sa dotkli špongie.

Obráťte uzáver naopak, vložte špongiu do 
skúmavky a pevne zaskrutkujte.

Prevráťte uzavretú skúmavku a energicky 
zatraste 10-krát.


