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C V

hOG-575 a hOG-675

Pro diagnostiku in vitro

Příprava k odběru:
NESNÍMEJTE plastovou fólii z víčka nálevky.

Než vložíte hubku do úst dárce, vždy zkontrolujte, jestli není 
poškozená. Jestliže jsou na ní jakékoli známky opotřebení 
nebo poškození, použijte druhou hubku.

NEPOUŽÍVEJTE namísto ní jiné hubky nebo tampony.

Určené použití: K asistovanému odběru lidské DNA ze vzorků slin

Obsah: Obsahuje 1 odběrovou sadu 

Upozornění a opatření: 
Nebezpečí udušení: 
• Odběrová sada obsahuje malý uzávěr.
• Plastový sáček obsahuje hubky.
• Při vložení hubky do úst dárce je nutno postupovat opatrně.

Pro odběr pod dohledem: 
• NENECHÁVEJTE dárce bez dohledu. 
• NEDOVOLTE dárci manipulovat hubkou, uzávěrem nebo 

obalem.
• Pokud se stabilizační tekutina dostane do kontaktu s očima 

nebo pokožkou, omyjte je vodou. NEPOŽÍVEJTE. Podívejte se na 
bezpečnostní list (MSDS) na webu www.dnagenotek.com.

Uchovávání: 15 °C – 30 °C (59 °F – 86 °F)

Shrnutí a vysvětlení k sadě:
Oragene•DNA je sada k asistovanému odběru vzorků, obsahující 
materiály a pokyny k odběru a stabilizaci vzorků slin.

Legenda ke štítku:
h Katalogové číslo

V Diagnostický zdravotnický prostředek in vitro

C Označení CE
 Označení UKCA

M Výrobce 
 Zdravotnický prostředek

D Nepoužívejte opakovaně

i Přečtěte si pokyny k použití

H Odeberte vzorek slin do (použitelné do)

g Číslo šarže

P Pověřený zástupce

Y Upozornění

Pokyny pro uživatele
Před odběrem vzorků si přečtěte všechny pokyny.

Postup:
Po dobu 30 minut před odběrem vzorku slin dárce NESMÍ jíst, pít, kouřit nebo 
žvýkat žvýkačku.

Při odebírání vzorku musí být dárce ve vzpřímené poloze.

Odběr vzorku slin podle kroků 1 až 7 může vyžadovat až 15 minut.

1 Vložte jednu hubku mezi vnitřní stranu tváře a 
dáseň. Zlehka pohybujte hubkou po dásni a 
vnitřní straně tváře po 30 sekund, aby do ní 
nasáklo co nejvíce slin.

2 Až bude hubka nasycena slinami, vložte ji do 
výřezu ve tvaru „V“ na nálevce. Vyždímejte 
sliny z hubky tak, že jí budete otáčet a 
přitlačovat ji k vnitřní stěně výřezu. Sliny 
budou stékat do zkumavky. 

3 Opakujte tyto kroky (1 a 2) S POUŽITÍM 
STEJNÉ HUBKY, dokud tekuté sliny (nikoli 
bublinky) nedosáhnou po objemovou rysku. 
Než vložíte hubku do úst dárce, vždy 
zkontrolujte, jestli není poškozená. Jestliže 
jsou na ní jakékoli známky opotřebení nebo 
poškození, použijte druhou hubku. 

 Poklepejte dnem zkumavky o tvrdý povrch, 
aby se zmenšilo množství bublinek. 

4 Jednou rukou držte zkumavku ve svislé 
poloze. Druhou rukou zavřete pevným 
stlačením víčko, dokud hlasitě nezaklapne. 
Z víčka se uvolní tekutina a steče do 
zkumavky, kde se promísí se slinami. Ujistěte 
se, že je víčko pevně zavřené.

5 Držte zkumavku ve svislé poloze. Odšroubujte 
nálevku od zkumavky.

6 Zavřete pevně zkumavku malým uzávěrem.

7 Uzavřenou zkumavku protřepávejte po 
5 sekund. Zlikvidujte nálevku a hubky. 
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