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C V
Para a utilização em diagnóstico “in vitro”

h ON-500
h ON-600

Procedimento:
A maioria das pessoas demora entre 2 e 5 minutos a produzir a amostra 
de saliva, seguindo os passos 1 a 5.

1  Cuspa uma quantidade PEQUENA de saliva 
para dentro do funil. Bata ao de leve na 
base do tubo pousado numa superfície 
plana para ajudar a saliva a deslocar-se 
para dentro do tubo. Verifique se o nível 
da saliva líquida (não das bolhas) está entre 
as linhas, como mostrado na figura no.1.

2  Mantenha o tubo direito com uma mão. 
Feche a tampa com a outra mão (tal como 
ilustrado) empurrando-a com firmeza até 
ouvir nitidamente um clique. O líquido 
colorido na tampa é libertado para dentro 
do tubo para se misturar com a saliva. 
Assegure-se de que a tampa fica bem 
fechada.

3  Mantenha o tubo direito. Desenrosque 
o funil do tubo.

4  Use a tampa pequena para fechar bem 
o tubo. 

5  Agite o tubo fechado com a tampa 
durante 5 segundos. Deite fora ou 
recicle o funil.

Precauções para a recolha:
NÃO coma, não beba, não fume e não masque 
pastilha elástica durante os 30 minutos que 
antecedem a recolha da amostra de saliva.

NÃO retire a película da tampa do funil.

NÃO CUSPA ACIMA da marca superior do 
tubo (figura 1).

Fim a que se destina: Para a recolha de ADN 
humano a partir de amostras de saliva.

Conteúdo: O kit contém líquido estabilizador.

Avisos e precauções: Se o líquido estabilizador 
entrar em contacto com os olhos ou a pele, enxagúe. 
Não ingira. Ver a ficha de dados de segurança 
em www.dnagenotek.com.

Tampa pequena, risco de asfixia.

Armazenamento: 15°Cl30°C

Sumário e explicação do kit:
Oragene•ONE é um kit de auto-recolha que 
fornece os materiais e instruções para a recolha 
e estabilização de amostras de saliva.

Legenda da etiqueta:
i Consultar a literatura inclusa na embalagem

H Recolher saliva até (Utilizar até)

V Dispositivo médico de diagnóstico “in vitro”

h Número de catálogo

C Marca CE

Y Atenção: consultar as instruções de utilização

15:l30: Instruções de armazenamento

P Representante autorizado

M Fabricante

g Número de lote
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