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PETUNJUK PENGGUNAAN
Baca petunjuk sebelum mengambil sampel
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Prosedur:
Umumnya diperlukan waktu 2 sampai 5 menit untuk mengambil sampel 
air liur dengan mengikuti langkah 1 sampai 5. 

1 Meludahlah ke dalam corong sampai 
jumlah air liur (bukan gelembung) 
mencapai garis isi sebagaimana 
ditunjukkan gambar #1.

2 Pegang tabung tegak lurus dengan satu 
tangan. Tutup corong dengan tangan 
yang lain (sebagaimana ditunjukkan) 
dengan cara menekan kuat tutup hingga 
terdengar bunyi klik keras. Cairan di dalam 
tutup akan terlepas masuk ke dalam 
tabung sehingga bercampur dengan 
air liur. Pastikan tutup terpasang rapat.

3 Pegang tabung tegak lurus. Putar untuk 
melepaskan corong dari tabung.

4 Gunakan tutup kecil untuk menutup 
rapat tabung.

5 Kocok tabung yang sudah tertutup 
selama 5 detik. Buang atau daur 
ulang corong.

Tindakan pencegahan saat pengambilan 
sampel:
JANGAN makan, minum, merokok, atau 
mengunyah permen karet 30 menit sebelum 
mengambil sampel air liur.

JANGAN lepas lapisan plastik dari tutup corong.

Penggunaan: Untuk mengambil DNA manusia 
dari sampel air liur.

Isi: Kit berisi cairan penstabil. 

Peringatan dan tindakan pencegahan: 
Jika mata atau kulit terkena cairan penstabil, 
segera basuh dengan air. JANGAN ditelan. 
Lihat MSDS di www.dnagenotek.com.

Tutup kecil berisiko tertelan.

Penyimpanan: 15°Cl30°C

Ringkasan dan penjelasan kit:
Oragene•DNA  adalah kit pengambilan sampel 
mandiri yang berisi alat dan instruksi untuk 
mengambil dan menstabilkan spesimen air liur.

Legenda label:
i Lihat brosur yang disertakan dalam kemasan

H Pengambilan sampel air liur oleh (Penggunaan oleh)

V Peralatan medis diagnostik in vitro

h Nomor katalog

C Tanda CE

Y Perhatian, lihat petunjuk penggunaan

15:l30: Petunjuk penyimpanan

P Perwakilan Resmi

M Produsen
g Nomor lot

Tutup corong

Corong

Tabung

Tutup kecil untuk 
tabung

Garis isi

Garis isi


