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Rezumat și explicarea setului:
OMNIgene•GUT oferă materiale și instrucțiuni pentru 
recoltarea și stabilizarea ADN-ului dintr-o probă fecală.

Avertizări și precauții:
• NUMAI PENTRU UZ EXTERN. 
• NU scoateți partea superioară galbenă a eprubetei 

de pe eprubetă. 
• NU vărsați lichidul de stabilizare din eprubetă. 
• Spălați cu apă în caz de contact al lichidului cu ochii 

sau pielea. A NU se înghiți. 
• Dacă recoltați o probă fecală lichidă, consultați 

instrucțiunile de utilizare furnizate separat.
• Piesele mici pot prezenta un risc de sufocare.

Păstrare: 15°C și 25°

A se expedia în conformitate cu reglementările aplicabile 
referitoare la transportul specimenelor biologice. 
Consultați Fișele de siguranță a materialelor (MSDS) 
pe www.dnagenotek.com

Legenda etichetei:
H A se colecta proba până la (A se utiliza până la)
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15:l25: Instrucțiuni de păstrare
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DISPOZITIV DE RECOLTARE

Spatulă

INSTRUCȚIUNI PENTRU UTILIZATOR
Citiți toate instrucțiunile înainte de recoltare

Procedură: 

1 PREGĂTIRI IMPORTANTE: 
• Goliți vezica înainte de a începe recoltarea. 
• Recoltați o probă de fecale fără urină sau apă 

din toaletă. 
• Este posibil să aveți nevoie de hârtie igienică 

sau șervețele.

2 În timp ce ţineţi partea superioară 
galbenă a eprubetei, deşurubaţi 
NUMAI capacul violet şi puneţi-l 
deoparte pentru utilizarea ulterioară. 

IMPORTANT:  
NU scoateți partea superioară galbenă a eprubetei. 
NU vărsați lichidul de stabilizare din eprubetă.

3 Utilizați spatula pentru a recolta o cantitate mică 
pentru proba fecală.

Mărimea efectivă a probei fecale.

4 Transferaţi proba de fecale în partea 
superioară galbenă a eprubetei. 
Repetaţi până când proba ajunge 
la partea superioară galbenă 
a eprubetei.

IMPORTANT: NU împingeți proba în eprubetă.

5 Răzuiți orizontal pe partea superioară a eprubetei 
pentru a nivela proba și a elimina eventualul exces.

Ștergeți exteriorul și partea superioară a eprubetei cu 
hârtie igienică sau șervețele, după cum este necesar.

6 Ridicați capacul violet, cu capătul 
solid orientat în jos, și înșurubați-l 
pe partea superioară galbenă a 
eprubetei până la închiderea etanșă.

30 sec.

7 Agitați eprubeta etanșă cât mai puternic și mai rapid 
posibil, cu o mișcare înainte-înapoi, timp de 
minimum 30 de secunde.

Fig. A Fig. B

8 Proba fecală va fi amestecată cu lichidul de stabilizare 
din eprubetă; nu toate particulele se vor dizolva. 

IMPORTANT: Continuați să agitați dacă rămân 
particule mari, după cum se ilustrează în Figura A.

 

 
 

       

 

  

 

 

9 Puneți spatula în ambalajul original sau 
împachetați-o în hârtie igienică și aruncați-o la gunoi. 

IMPORTANT: Trimiteţi proba pentru procesare, 
respectând instrucţiunile de livrare oferite separat 
de furnizorul trusei.

A nu se
scurge

Eprubeta nu este concepută pentru a sta singură vertical.

Umpleți

Partea
superioară
a capacului


