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Procedura:
Dostarczenie próbki śliny zajmuje średnio od 2 do 5 minut i wymaga 
wykonania czynności podanych w punktach od 1 do 5. 

1 Pluj do ustnika, aż ilość płynnej śliny 
(nie piany) osiągnie poziom zaznaczony 
linią, pokazany na rysunku nr 1.

2 Trzymaj probówkę pionowo jedną ręką. 
Zamknij wieczko ustnika drugą ręką 
(zgodnie z rysunkiem), mocno je 
dociskając, aż usłyszysz głośny trzask. 
Płyn we wieczku wypłynie do probówki 
i zmiesza się ze śliną. Upewnij się, 
że wieczko jest szczelnie zamknięte.

3 Trzymaj probówkę pionowo. 
Odkręć ustnik od probówki.

4 Zamknij szczelnie probówkę małym 
korkiem. 

5 Potrząsaj zamkniętą probówką przez 
5 sekund. Wyrzuć ustnik.

Środki ostrożności podczas pobierania 
próbek:
Przez 30 minut przed pobraniem próbki śliny 
NIE wolno jeść, pić, palić ani żuć gumy.

NIE zdejmować folii plastikowej z wieczka 
ustnika.

Przeznaczenie: Pobieranie ludzkiego DNA 
z próbek śliny.

Zawartość: Zestaw zawiera płyn stabilizujący.  

Ostrzeżenia i środki ostrożności: W razie kontaktu 
płynu stabilizującego z oczami lub skórą, należy 
przemyć je wodą. Nie połykać. Karta substancji jest 
dostępna w witrynie www.dnagenotek.com.

Mały korek stwarza ryzyko zadławienia

Przechowywanie: 15°Cl30°C

Opis zestawu: 
Oragene•DNA to zestaw do samodzielnego 
pobierania próbek, który zawiera materiały i 
instrukcje do pobierania i stabilizacji próbek śliny.

Objaśnienie etykiety:
i Patrz informacja w opakowaniu

H Ostateczny termin pobrania śliny (termin przydatności do użycia)

V Urządzenie medyczne do diagnostyki in vitro

h Numer katalogowy

C Oznaczenie CE

Y Uwaga – przeczytaj instrukcję obsługi

15:l30: Instrukcja przechowywania
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