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DNA מדגימת ריר
קל • ללא כאב • מוכח

סדרה 600

מכשיר איסוף ריר

)in vitro( עבור שימוש אבחוני מחוץ לגוף 
C
עבור איסוף DNA אנושי

הדגימה מוכנה להעברה, 
אחסון ועיבוד

ספוג לאיסוף עם סיוע בלבד

ברקוד תחתון 2D )אופציונלי(

גמישות אולטימטיבית לניתוח ולאחסון הגנטיים שלך

אסוף דגימות DNA עם הדירות ומדרגיות עם Oragene®•DNA — המערכת 
המוכחת והמספקת את הכל בחבילה אחת לאיסוף, ייצוב, העברה ואחסון 

DNA באיכות גבוהה מדגימות ריר. 

DNA באיכות גבוהה ובכמות גדולה	 

זהה לניתוח DNA מדגימת דם	 

איסוף עצמי או עם סיוע נטול כאבים ומהימן	 

DNA נשאר יציב למשך שנים בטמפרטורת הסביבה	 

ממוטבת לעיבוד ידני של הדגימה ושלבי עבודה אוטומטיים	 

ברקוד ID משולב + ברקוד 2D תחתון אופציונלי ליעילות שלבי עבודה	 

מוכחת עבור ריצוף מכוון וריצוף מלא של הגנום	 

“עד להיום, ביצענו ריצוף של מעל ל-1,585 דגימות ריר )של Oragene( ל כיסוי של 
×30 בעזרת ®HiSeqX™ (Illumina(... אנחנו בטוחים שריצוף דגימות מטופלים מריר 
)של Oragene( יכול להיות משתלם ולייצר תוצאות באיכות גבוהה למחקר ולניסויים קליניים.”

Broad Institute פוסטר מדעי של
Dodge S, Ferriera S, Philippakis A, Farjoun Y, Banks E, Barry A, Wilkinson J, Cabili M, Sutherland S, Siedzik D, De Smet T, Gabriel S. 

Sequencing Whole Genomes with DNA derived from Saliva. Poster session presented at: 2016 Advances in Genome Biology and 
Technology Meeting (AGBT); 2016 Feb 10-13; Orlando, FL
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Oragene®•DNA אינה זמינה למכירה בארצות הברית.
חלק ממוצרי DNA Genotek עשויים לא להיות זמינים בכל האזורים הגיאוגרפיים.

 DNA Genotek Inc. הוא סימן מסחרי של GenoFIND-הוא סימן מסחרי רשום, ו Orangene®
כל המותגים והשמות האחרים הרשומים במסמך זה שייכים לבעליהם החוקיים.

(www.dnagenotek.com/legalnotices) פטנט

 איסוף עצמי
(OG-600(

 אפשרות איסוף
 עם סיוע

(OG-675(

קו מילוי

קו מילוי

V-notch

ניתן למצוא את הוראות האיסוף 
המלאות באתר האינטרנט שלנו

אריזה
מכסה הצינורית

אוסף

הוראות

 בקש ערכות דגימה חינמיות בכתובת 
www.dnagenotek.com

הערכה שלך, הדרך שלך.    

Oragene•DNA סדרה 600 משלב נוחות בשימוש ודגימות באיכות גבוהה עם היכולת להתאים את המכשיר לצרכים שלך. 
אורך הצינורית, תכונות נוגדות סיבוב עבור אוטומציה ואפשרויות ברקודים משופרות מספקים לך גמישות מרבית באחסון, 

עיבוד הדגימה וביכולת לעקוב אחריה. שירותי ™GenoFIND זמינים כתוספת לצרכי ניהול הדגימות שלך.

יתרונות באיסוף, העברה יתרונות המעבדהתצורה מומלצתגודל הדגימה
ואחסון

שירותים נוספים

ערכת סדרה 600 מחקר קטן עד בינוני
סטנדרטית עם 

1D ברקוד צינורית

• מתאים לעיבוד ידני
• הסרת כיסוי אוטומטית 

)הספק נמוך-בינוני(
• מעקב אחר דגימות עם 

1D ברקוד צינורית

לא פולשנית  •
איסוף בבית או מרוכז  •

איסוף עצמי או עם סיוע   •
מהיר וקל

הנחיות זמינות בשפות   •
מרובות 

• שליחה דרך מערכת 
הדואר הרגילה

לא נדרשת שרשרת קירור  •
•  קומפקטי ממזער את 
מקום האחסון הנדרש

• שירותי מעבדה רטובה 
במעבדה עם אישור 

GLP/CLIA
DNA ניתוח ודיווח  •

עיצוב מחקרים וייעוץ   •
בנושאי מחקר

אריזת דגימות מותאמת   •
אישית

• שליחת אביזרים בדואר 
ומשלוחים היישר לתורם

ערכת סדרה 600 מחקר גדול
סטנדרטית

1D ברקוד צינורית  •
ברקוד 2D מותאם   •

תחתון†

• הסרת כיסוי אוטומטית 
)הספק גבוה(

• מעקב אחר דגימות עם 
אפשרות לסריקה ליד 

המיטה

† ללא תחתית שגויה בתצורות עם ברקוד 2D תחתון

תוכן הערכה ומפרט האריזה
ניתן למצוא את מפרט המוצר המלא באתר האינטרנט שלנו

14.0 × 7.5 × 2.8 cm :מימדים
37 g :משקל

חיי מדף: 30 חודשים

נתוני ביצועים
OG-675 לאיסוף עם סיועOG-600 לאיסוף עצמיםינייפאמ

0.75 מ"ל עם ספוג2 מ"לרירה חפנ

17.3 מיקרוגרם1103 מיקרוגרם1,2תפוקת DNA חציונית*

kb>23 kb 23<משקל מוליקולרי

**11.8%**11.8%מכיל רמת חיידקים נמוכה

שניםשניםיציבות הדגימה בטמפרטורת הסביבה
*  התפוקה הצפויה תלויה בנפח שנשאב מהתורם ובשיטת לקיחת הדגימה שנבחרה.

**    Birnboim, H.C., Iwasiow, R.M. and James, C.M.P. (2008). Human genomic DNA content of saliva samples collected with the Oragene self-collection kit.  
   DNA Genotek. PD-WP-011.

1     Impact of population and laboratory methods on DNA yield and variability. DNA Genotek. PD-WP-00031.
2     DNA yield with an Oragene self-collection kit. DNA Genotek. PD-WP-001.
3     Non-invasive, assisted collection of high quantity and quality genomic DNA from saliva of young children. DNA Genotek. PD-WP-018.

תמיכה, ניתוח ודיווח מעולים


