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Lietošanai in vitro diagnostikā
Recepšu un bezrecepšu lietojums

Paredzētais lietojums: kontrolētai cilvēka DNS paņemšanai no 
siekalu paraugiem.

Saturs: komplekta sastāvā ir stabilizējošs šķidrums. 

Brīdinājumi un piesardzība: 
Aizrīšanās riski: 
• Mazs vāciņš paraugu paņemšanas komplekta sastāvā.
• Plastmasas maisiņš ar sūklīšiem.
• Ievietojot sūklīti donora mutē, jāievēro piesardzība.

Uzraudzītas paraugu paņemšanas gadījumā: 
• Neatstājiet donoru bez uzraudzības. 
• Neļaujiet donoram rīkoties ar sūklīti, mazo vāciņu vai 

iepakojumu.
• Ja stabilizējošais šķidrums nonāk saskarē ar acīm vai ādu, 

mazgājiet ar ūdeni. Nenorīt. Skatīt drošības datu lapu (DDL): 
www.dnagenotek.com.

Uzglabāšana: 15°C-30°C (59°F-86°F)

Komplekta apskats un skaidrojums:
Oragene•Dx ir kontrolētas paraugu paņemšanas komplekts,  
kas nodrošina materiālus un instrukcijas siekalu paraugu 
paņemšanai un stabilizēšanai.

Piesardzības pasākumi paraugu paņemšanai:
NENOŅEMT plastmasas plēvi no piltuves vāciņa.

Katru reizi pirms ievietošanas donora mutē pārbaudiet, vai 
sūklītis nav bojāts. Izmantojiet otro sūklīti, ja pirmajam ir 
nodiluma vai plīsuma pazīmes.

Neaizvietot ar citiem sūklīšiem vai tamponiem.

Etiķetes saturs:
h Kataloga numurs

V In vitro diagnostikas medicīniska ierīce

C CE marķējums
 UKCA marķējums

M Ražotājs 
 Medicīniska ierīce

D Nelietot atkārtoti

i Skatīt lietošanas instrukcijas

H Paņemt siekalu paraugu līdz (Izlietot līdz)

g Partijas numurs

P Pilnvarotais pārstāvis

Y Brīdinājums

Lietotāja instrukcijas
Pirms parauga paņemšanas izlasiet visas instrukcijas.

Parauga paņemšanas procedūra:
Pārliecinieties, vai 30 minūtes pirms siekalu parauga paņemšanas donors neēd, 
nedzer, nesmēķē un nelieto košļājamo gumiju.

Pārliecinieties, vai donors parauga paņemšanas laikā atrodas vertikālā stāvoklī.

Veicot no 1. darbības līdz 7. darbībai, siekalu parauga paņemšana var ilgt līdz  
15 minūtēm.

1 Ievietojiet vienu sūklīti aiz vaiga. Uzmanīgi 
pārvietojiet sūklīti gar smaganām un vaigu 
iekšpusi 30 sekundes, lai tas uzsūktu pēc 
iespējas vairāk siekalu.

2 Kad sūklītis ir piesātināts ar siekalām, 
ievietojiet to piltuves V-veida iegriezumā. 
Izspiediet siekalas no sūklīša, izmantojot 
vērpšanas un spiešanas kustības attiecībā pret 
V-veida iegriezuma iekšējo sieniņu. Siekalas 
ietecēs mēģenē. 

3 Atkārtojiet šīs darbības (no 1 līdz 2), 
IZMANTOJOT TO PAŠU SŪKLĪTI, līdz šķidras 
siekalas (nevis burbuļi) sasniedz uzpildes 
līniju. Katru reizi pirms ievietošanas donora 
mutē pārbaudiet, vai sūklītis nav bojāts. 
Izmantojiet otro sūklīti, ja pirmajam ir 
nodiluma vai plīsuma pazīmes. 

 Pasitiet mēģenes apakšu pret cietu virsmu,  
lai samazinātu burbuļu skaitu. 

4 Ar vienu roku turiet mēģeni vertikāli. Ar otru 
roku, stingri piespiežot, aizveriet vāciņu, līdz 
atskan skaļš klikšķis. Vāciņā esošais šķidrums 
tiks ievadīts mēģenē, lai sajauktos ar siekalām. 
Pārliecinieties, vai vāciņš ir cieši noslēgts.

5 Turiet mēģeni vertikāli. Atskrūvējiet piltuvi no 
mēģenes.

6 Izmantojiet mazo vāciņu, lai cieši noslēgtu 
mēģeni.

7 Sakratiet noslēgto mēģeni 5 sekundes. 
Utilizējiet piltuvi un sūklīšus. 
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