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C V For prøverørsdiagnostikk

Forholdsregler ved prøvetaking:
Donoren må IKKE spise, drikke, røyke eller tygge 
tyggegummi 30 minutter før innsamlingen av 
spyttprøven.

Pass på at tuppen av svampen IKKE kommer i kontakt 
med noen andre overflater før prøvetakingen.

Tiltenkt bruk: ORAcollect®•Dx er laget for bruk ved 
ikke-invasiv innsamling av spyttprøver. Menneskelig DNA fra 
spyttprøven isoleres, stabiliseres og er egnet til bruk i 
FDA-godkjente molekylærdiagnostiske formål. Spyttprøver 
som samles inn med ORAcollect•Dx stabiliseres og kan 
transporteres og/eller lagres i lengre tid i egnede omgivelser.

Innhold: Settet inneholder stabiliseringsvæske.  

Advarsler og forholdsregler:
• Reseptpliktig. For profesjonell bruk. 
• Les alle instruksjoner nøye før prøveinnsamlingen.  

Avvik kan føre til utilstrekkelige prøver og kan påvirke 
DNA-avkastningen. 

• Kvelningsfare. Vær forsiktig når tuppen føres inn i munnen. 
• Det kan hende at donorer med xerostomi (munntørhet) 

ikke er i stand til samle inn gode nok prøver ved å følge 
disse instruksjonene. Dette kan føre til svekket DNA-
innsamling og ubrukelige prøver.

• Skyll med vann hvis stabiliseringsvæsken kommer i 
kontakt med øyne eller hud. Må IKKE svelges. 
Se sikkerhetsdatablad på www.dnagenotek.com

Oppbevaring: 15 °C–25 °C 
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NORSK
Prosedyre for innsamling av spyttprøve:

Åpne pakken og fjern prøveinnsamleren uten 
å berøre tuppen. Plasser svampen så langt 
tilbake i munnen som mulig og gni den 
frem og tilbake mot det nedre tannkjøttet  
(se nærbilde). Gni den forsiktig mot 
tannkjøttet ti ganger. Prøv å unngå tennene 
hvis det er mulig.

Gjenta gnibevegelsen forsiktig på det nedre 
tannkjøttet på den andre siden av munnen 
ytterligere ti ganger. 

Hold røret rett opp for å hindre at 
stabiliseringsvæsken i røret renner ut.  
Skru av den blå hetten fra innsamlingsrøret 
uten å berøre svampen.

Snu hetten opp ned, stikk svampen inn i røret 
og skru igjen hetten godt.

Snu røret med hetten på og rist godt  
10 ganger.


