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C V Le húsáid i In Vitro Diagnóiseach

Réamhchúraimí bailiúchán:
NÍOR chóir don deontóir ithe, ól, tobac a chaitheamh ná 
guma a chogaint ar feadh 30 nóiméad sula mbailítear 
sampla seile.

Déan cinnte NACH dtagann an barr spúinse i dteagmháil 
le aon dromchla sula mbailítear é.

Úsáid bheartaithe: Tá ORAcollect®•Dx beartaithe le húsáid i 
mbailiúchán neamh-ionrach samplaí seile. Tá ADN an duine 
ón sampla seile ar leithlis, cobhsaithe agus oiriúnach le 
haghaidh feidhmchlár diagnóiseach móilíneach ceadaithe ag 
FDA. Tá na samplaí seile a bhailítear ag úsáid ORAcollect•Dx a 
cobhsaithe agus is féidir iad a iompar agus/nó a stóráil go 
fadtéarmach ag coinníollacha comhthimpeallacha.

Clár ábhair: Tá leacht cobhsú sa trealamh.  

Rabhaidh agus réamhchúraimí:
• Rx amháin. Le húsáid ghairmiúil. 
• Léigh na treoracha go cúramach sula mbailítear samplaí; 

d’fhéadfadh aon athrú sampla easpach agus tionchar ar 
ADN a bheith mar thoradh a thabhairt. 

• Guais tachtach. Ba chóir a bheith cúramach ag cuir an 
spúinse isteach sa bhéal. 

• Fhéadfadh deontóirí le xerostomia (béal tirim) gan sampla 
leordhóthanach a bhailiú ag baint úsáide as na treoracha 
seo agus toradh níos ísle ADN agus sampla neamhbhailí le 
húsáid mar thoradh air.

• Nigh le huisce má thagann leacht cobhsú i dteagmháil le 
súile nó le craiceann. NÁ ionghabh. Féach MSDS ag 
www.dnagenotek.com

 Stóras: 15°C-25°C
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V Feiste leighis In Vitro Diagnóiseach
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GAEILGE
Gnáthamh maidir le bailiú samplaí seile:

Oscail an pacáiste agus bain amach an 
bailitheoir gan teagmháil a dhéanamh le barr 
an spúinse. Cuir an spúinse chomh fada siar 
sa bhéal agus is compordach agus cuimil 
feadh na gumaí íochtaracha (féach an íomhá 
gar-amhairc) á mhothú siar agus aniar. Cuimil 
na gumaí go réidh 10 n-uaire. Seachain na 
fiacla a chuimilt, más féidir.

Déan tairiscint chuimil arís go réidh ar an 
taobh eile den bhéal feadh na gumaí 
íochtaracha ar feadh 10 n-uaire breise. 

Coinnigh an feadán ina sheasamh chun an 
leacht cobhsú taobh istigh den fheadán a 
chosc ó dhoirteadh. Oscail an caipín ón 
bhfeadán bailiúcháin gan teagmháil a 
dhéanamh leis an spúinse.

Cas an caipín bun os cionn, cuir an spúinse 
isteach san fheadán agus dún an caipín go 
daingean.

Aisiompaigh an feadán le caipín agus croith 
go tréan 10 uaire.


