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Menettely:
Vaiheiden yhdestä viiteen mukainen sylkinäytteen ottaminen kestää 
yleensä 2–5 minuuttia. 

1 Sylje suppiloon, kunnes nestemäisen 
syljen määrä (ei kuplia) saavuttaa 
kuvassa 1 näytetyn täyttöviivan.

2 Pidä putkiloa pystyasennossa yhdellä 
kädellä. Sulje suppilon kansi toisella 
kädellä (kuten kuvassa) painamalla kantta 
lujasti, kunnes kuulet sen napsahtavan. 
Kannessa oleva neste vapautuu putkiloon 
ja sekoittuu syljen kanssa. Varmista, että 
kansi on tiukasti kiinni.

3 Pidä putkiloa pystyasennossa. 
Kierrä suppilo irti putkilosta.

4 Sulje putkilo tiukasti pienen korkin avulla. 

5 Ravista korkillista putkiloa 5 sekunnin ajan. 
Hävitä suppilo.

Pakkauksen yhteenveto ja selitykset:
ÄLÄ SYÖ, juo, tupakoi tai pureskele purukumia 
30 minuuttiin ennen sylkinäytteen antamista.

ÄLÄ poista muovikalvoa suppilon kannesta.

Käyttötarkoitus: ihmisen DNA:n keräämiseen 
sylkinäytteestä.

Sisältö: pakkaus sisältää stabilointinestettä. 

Varoitukset ja varotoimet: jos stabilointinestettä 
joutuu silmiin tai iholle, huuhtele vedellä. Ei saa 
niellä. Katso käyttöturvallisuustiedote (KTT) sivulta: 
www.dnagenotek.com.

Pieni korkki, tukehtumisvaara.

Säilytys: 15°Cl30°C

Pakkauksen yhteenveto ja selitykset:
Oragene•DNA on itsekäytettävä pakkaus, 
joka sisältää materiaalit ja ohjeet sylkinäytteen 
keräämiseen ja stabilointiin.
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