
Vynikající vzorky 
Osvědčené provedení

®OMNIgene je registrovaná ochranná známka společnosti DNA Genotek Inc. 
Některé produkty společnosti DNA Genotek nemusí být dostupné ve všech geografických oblastech.  
Podrobnosti zjistíte u prodejního zástupce. Všechny protokoly, oficiální zprávy a informace k aplikaci společnosti 
DNA Genotek jsou k dispozici v sekci podpory na našich webových stránkách www.dnagenotek.com.

Patent (www.dnagenotek.com/legalnotices)  
© 2018 DNA Genotek Inc., dceřiná firma společnosti OraSure Technologies, Inc., všechna práva vyhrazena.  
PD-PR-00829 (CZ - Czech) Issue 1/2018-08

Vyrobeno v Kanadě 
M DNA Genotek Inc. 
3000 - 500 Palladium Drive
Ottawa, ON, Kanada  K2V 1C2

Tel.: +1.613.723.5757
Fax: +1.613.723.5057 
info@dnagenotek.com 
www.dnagenotek.com

OM-AC2 – doplňková lžička

K použití s 

Příprava:
• Před zahájením odběru se vymočte. 
• Odeberte vzorek stolice bez moči a vody z toalety. 
• Může být potřeba toaletní papír nebo ubrousky. 

Shrnutí a vysvětlení k sadě:
Sada OMNIgene®•GUT s doplňkovou lžičkou poskytuje 
materiály a pokyny k odběru a stabilizaci mikrobiální 
DNA ze vzorku tekuté stolice (při těžkém průjmu).

Varování a opatření:
• POUZE K ZEVNÍMU POUŽITÍ. 
• NEODSTRAŇUJTE ze zkumavky žlutý vršek. 
• NEVYLÉVEJTE stabilizační tekutinu ze zkumavky. 
• Pokud se tekutina nebo vzorek dostane do kontaktu s 

očima nebo pokožkou, omyjte je vodou. NEPOŽÍVEJTE.
• Drobné předměty mohou představovat 

nebezpečí udušení.

Skladování: 15 °C až 25 °C

Posílejte v souladu s platnými předpisy pro přepravu 
biologických vzorků. Viz bezpečnostní list (MSDS) 
na webu www.dnagenotek.com

Legenda ke štítku:
H Odeberte vzorek do (použijte do)

h Katalogové číslo 

M Výrobce 

15:l25: Skladovací pokyny

Y Pozor, přečtěte si pokyny k použití

g Číslo šarže

Víčko

Vršek zkumavky 

Zkumavka 

Stabilizační tekutina

Míchací kulička

ODBĚROVÁ SADA

Lžička

POKYNY K POUŽITÍ
Před odběrem si přečtěte všechny pokyny
Postup: 

1 DŮLEŽITÁ PŘÍPRAVA: 
• Před zahájením odběru se vymočte. 
• Odeberte vzorek stolice bez moči a vody 

z toalety. 
• Může být potřeba toaletní papír nebo ubrousky.

2 Držte žlutý vršek zkumavky a 
odšroubujte POUZE fialové víčko, 
které odložte pro pozdější použití.

DŮLEŽITÉ:  
NEODSTRAŇUJTE žlutý 
vršek zkumavky. 
NEVYLÉVEJTE stabilizační tekutinu ze zkumavky.

1 lžička 3 Přeneste jednu lžičku vzorku tekuté stolice 
do žlutého vršku zkumavky.

DŮLEŽITÉ:  
Může se stát, že vzorek stolice neproteče žlutým 
vrškem zkumavky. Přejděte ke kroku 4.

4 Vezměte fialové víčko tak, aby 
konec s plnou plochou směřoval 
dolů, a pevně je našroubujte na 
žlutý vršek zkumavky. 

30 s

5 Co nejrychleji a nejsilněji zavřenou zkumavkou 
třepejte sem a tam alespoň 30 sekund.

Obr. A Obr. B

6 Vzorek stolice se promíchá se stabilizační tekutinou 
ve zkumavce. Ne všechny částice se rozpustí. 

DŮLEŽITÉ: Dokud zůstávají velké částice jako 
na obrázku A, pokračujte v třepání.

 

 
 

       

 

  

 

 

7 Lžičku vložte do původního obalu nebo ji zabalte 
do toaletního papíru a odhoďte do odpadu. 

DŮLEŽITÉ: Vzorek ke zpracování odešlete podle 
pokynů k odesílání samostatně dodaných 
poskytovatelem sady.

Nerozlijte
obsah

Zkumavka není zkonstruovaná, aby stála vzpřímeně.

Vrch víčka


