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OM-AC1 ملحق المرحاض

يُستخدم مع

تعليمات المستخدم
يُستخدم ملحق المرحاض هذا مع مجموعة OMNIgene®•GUT لتسهيل تجميع عينات البراز.

تحذير: ال تسمح بتالمس مياه المرحاض أو البول أو منّظف أو معّطر مع ملحق المرحاض هذا.

التخزين: من 15 درجة مئوية إلى 25 درجة مئوية

اإلجراء: 
يتم توفير ملحقين للمرحاض في حالة عدم مقدرتك على جمع عينة واحدة عند المحاولة األولى. 1  T LES DEUX PARTIES    PEEL APART SLOWLY  
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Caution: Do NOT allow toilet water, urine, detergent or fragrance to come in contact  

1. Carefully peel open edge with; repeat for edge with  .

2. Attach adhesive surface of accessory to BACK of toilet seat with adhesive close to the  

3. Collect fecal sample following OMNIgene•GUT instructions.

4. 
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. ؛ كرر المحاولة مع القاعدة باستخدام قم برفع القاعدة المفتوحة باستخدام 2
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دقيقة واحدة

قم بتثبيت السطح الالصق للملحق في الجزء الخلفي من مقعد المرحاضمع 
تقريب السطح الالصق إلى القاعدة الخارجية من المقعد واضغط بشدة. 3
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 اجمع عينة البراز باتباع تعليمات المستخدم
.OMNIgene•GUTالخاصة بـ 4
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دقيقة واحدة

ألِق الملحق المستخدم في المرحاض. انتظر دقيقة حتى يصبح الورق رطبًا ومبلاًل. أو بداًل من ذلك، تخلّص منه 
في النفايات. 5
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