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প্রািান্যপ্রাপ্ত নমনুা 
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h OG-500 এবং OG-510
h OG-600 এবং OG-610

পদ্ধরৈ:

অরিকাংশ মানষু 1 থেরক 5 পদরষেপগরুি অনসুেণ করে একটি িািা 

নমনুা সংগ্রহ কেরৈ 2 থেরক 5 রমরনট সময় রনরয় োরকন।

1 ফারনি এে মরি্য েৈুু থফিনু যারৈ ৈেি িািা 

(বদুবদু না) রিত্র #1 এ থদখারনা ভোট থেখা 

পয্যন্ত ভরে যায়

2 এক হাৈ রদরয় টিউবটি থক থসাজা িরে োখনু। অন্য হাৈ 

রদরয় ফারনি এে ঢাকনা বন্ধ কোে জন্য রজাে রদন 

(থদখারনা হরয়রে) যৈষেণ না আপরন বন্ধ কোে আওয়াজ 

শনুরৈ পান। ঢাকনায় োকা ৈেি পদাে্য টিউরবে মরি্য 

িািাে সরগে রমররিৈ হরয় যাওয়াে জন্য রনঃসৈৃ হরব। 

রনরচিৈ কেনু থয ঢাকনা ঠিক করে বন্ধ কো হরয়রে।

3 টিউবটি থক থসাজা করে িেনু। ফারনি থক ঘরুেরয় রনরয় 

টিউব থেরক আিাদা কেণু।

4 থোট ক্যাপ ব্যবহাে করে টিউব থক ভাি ভারব বন্ধ 

করে রদন।

5 ঢাকনা িাগারনা অবস্ায় 5 থসরকরডেে জন্য টিউবটি থক 

ঝাকান। ফারনি থক বারৈি কেনু বা রেসাইরকি কেনু।

ব্যবহােকােীে  রনরদ্যশাবরি

সংগ্রহ কোে পূরব্য সমস্ত রনরদ্যশাবিী পডুন

সংগ্ররহে পূরব্য সৈক্য ৈা:

আপনাে িািাে নমনুা থদওয়াে 30 রমরনট আরগ 

রকেু খারবন না, পান কেরবন না, িমুপান কেরবন না 

বা িুইং গাম খারবন না। 

ফারনরিে ঢাকনা থেরক প্ারটিরকে রফল্মটি সরেরয় রফিরবন না।

অরভররেৈ ব্যবহাে: িািা নমনুা থেরক মানরুষে রডএনএ সংগ্ররহে 

জন্য।

রবষয়বস্তু: রকরট রস্রৈশীিযকু্ত ৈেি পদাে্য েরয়রে।

সাবিানৈা এবং পূব্যসৈক্য ৈা: যরদ রস্রৈশীি ৈেি পদাে্য রিাখ বা 

ত্বরকে সংস্পরশ্য আরস ৈাহরি জি রদরয় িরুয় রনন। মরুখে রভৈরে 

থদরবন না। www.dnagenotek.com ওরয়বসাইরট MSDS থদখনু।

থোট ক্যাপ রদরয় শ্াসরোি হওয়াে রবপরতি থঘাটরৈ পারে।

সংেষেণ: 15°C l30°C

সাোংশ এবং রকরটে ব্যাখ্যা:

Oragene•DNA একটি স্ব-সংগ্রহ রকট যা রস্রৈশীি িািাে নমনুা 
সংগ্রহ কোে জন্য রনরদ্যশাবিী এবং উপকেণ রেদান করে।

থিরবি থিরজডে:

i প্যারকজ সরনিরবশ থেরক পোমশ্য গ্রহণ কেণু

H িািা সংগ্রহ (দ্াো ব্যবহাে)

V রভর্া ডায়গরনরটিক রিরকৎসা রডভাইরস

h ক্যাটািগ সংখ্যা

C CE মারক্য ং

Y সাবিান, ব্যবহারেে জন্য রনরদ্যশাবিী অনসুেণ কেণু

15:l30: সংেষেণ রনরদ্যশাবিী 

P অনমুরদৈ রেরৈরনরি

M উৎপাদক

g িট সংখ্যা

ফারনি ঢাকনা

ফারনি 

টিউব

টিউরবে জন্য থোট ক্যাপ
ভোট 

থেখা

ভোট থেখা


