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Sammendrag og forklaring av settet:
OMNIgene•GUT inneholder materialer og instrukser 
for å samle inn og stabilisere mikrobial DNA fra en 
avføringsprøve.

Advarsler og forholdsregler:
• KUN TIL UTVORTES BRUK. 
•  Den gule rørtoppen må IKKE fjernes fra røret. 
•  Stabiliseringsvæsken i røret må IKKE søles. 
•  Vask med vann dersom væsken kommer i kontakt 

med øyne eller hud. Må IKKE inntas. 
•  Hvis du samler inn en avføringsprøve som er flytende, 

se separate angitte brukerinstruksjoner. 
•  Små gjenstander kan utgjøre en fare for kvelning.

Lagring: 15 °C til 25 °C

Forsendelse i samsvar med gjeldende forskrifter for 
transport av biologiske prøver. Se sikkerhetsdatabladet 
på www.dnagenotek.com

Symbolforklaring:
H Ta prøven før (bruk før)

h Katalognummer

M Produsent

15:l25: Instruksjoner for lagring

Y Forsiktig, se brukerinstruksjon

g Partinummer

Hette

Rørtopp

Rør 

Stabiliseringsvæske

Blandekule

PRØVETAKINGSSETT

Spatel

BRUKERINSTRUKSJON
Les hele brukerinstruksjonen før prøvetaking

Fremgangsmåte: 

1 VIKTIGE FORBEREDELSER: 
• Tøm blæren din før du begynner å ta prøven. 
• Samle inn avføringsprøve som er fri for urin 

eller vann fra toalettet. 
• Det kan være nødvendig med toalettpapir 

eller hygienepapir.

2 Skru KUN av den purpurrøde 
hetten fra settet mens du holder 
i den gule rørtoppen, og legg 
den til side for senere bruk. 

VIKTIG:  
Den gule rørtoppen må IKKE fjernes. 
Stabiliseringsvæsken i røret må IKKE søles.

3 Bruk spatelen til å samle inn en liten mengde 
av avføringsprøven.

Virkelig størrelse på avføringsprøven

4 Før avføringsprøven over i den 
gule rørtoppen. Gjenta til prøven 
fyller den gule rørtoppen.

VIKTIG: Prøven må IKKE trykkes 
inn i røret.

5 Skrap horisontalt over rørtoppen for å jevne 
ut prøven, og fjern et eventuelt overskudd.

Tørk av røret og rørtoppen utvendig med 
toalettpapir eller hygienepapir ved behov.

6 Ta opp den purpurrøde hetten 
med den tette enden rettet 
nedover, og skru den på den gule 
rørtoppen til den er godt lukket.

30 sek.

7 Rist det lukkede røret så kraftig og raskt som 
mulig frem og tilbake i minst 30 sekunder.

Fig. A Fig. B

8 Avføringsprøven vil blande seg med 
stabiliseringsvæsken i røret; ikke alle partiklene 
vil løse seg opp.

VIKTIG: Fortsett ristingen dersom store partikler 
blir igjen, som vist i figur A.

 

 
 

       

 

  

 

 

9 Legg spatelen i originalemballasjen, eller pakk 
den inn i toalettpapir og kast den i søppelet. 

VIKTIG: Send prøven til prosessering ved å følge 
leveringsanvisningene som ble stilt til rådighet av 
leverandøren av settet.

Unngå
søl

Røret er ikke konstruert for å stå oppreist.

Fyll

Hettens
overside


