
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA 

Przeczytaj instrukcję przed pobraniem próbki 

Procedura: 

W większości przypadków pobranie próbki śliny zajmuje od 2 do 5 
minut postępując zgodnie z instrukcjami wg punktów od 1 do 5 

Napluj NIEWIELKĄ ilość śliny do lejka. 
Delikatnie puknij podstawą tuby o płaską 
powierzchnię stołu, aby pomóc spłynąć 
ślinie do tuby. Sprawdź czy ilość płynnej 
śliny (bez pęcherzyków powietrza) znajduje 
się pomiędzy wyznaczonymi liniami, jak 
pokazano na rysunku obok. 

Pokrywka lejka 

Lejek 

Tuba na próbkę 

Zakrętka do tuby 

Wypełnij 
tubę śliną 
pomiędzy 

dwoma 
liniami 

DYSTRYBUTOR W POLSCE 

Uwagi przed pobraniem próbki: 
 
NIE jedz, NIE pij, NIE pal i NIE żuj gumy 30 minut przed 
pobraniem próbki śliny. 
 
NIE usuwaj plastikowego filmu z pokrywki lejka oraz 
NIE zamykaj pokrywki przed pobraniem próbki śliny. 
 
Próbka śliny (bez pęcherzyków) NIE powinna 
znajdować się ponad górną linią tuby (patrz rys. 1). 
 
Zastosowanie: pobranie DNA ze śliny. 
 
Zawartość: Zestaw zawiera płyn stabilizujący. 
 
Uwagi i ostrzeżenia: Płyn stabilizujący (fioletowy) w 
pokrywce nigdy nie powinien być spożywany. Mimo, 
że płyn nie jest toksyczny dla skóry, należy przemyć 
skórę wodą z mydłem po kontakcie z płynem.  
 
Zakrętka do tuby może spowodować zadławienie się. 
 
Przechowywanie:  15°C        30°C 
 
Podsumowanie i wyjaśnienie testu:  
 
Oragene·ONE jest zestawem do samodzielnego 
pobrania materiału genetycznego. Zestaw zawiera 
instrukcje pobrania i płyn stabilizujący próbkę. 

Przeczytaj załączone informacje 

Zbierz ślinę za pomocą 

Wyrób medyczny do użytku in vitro 

Numer katalogowy 

Znak CE 

Uwaga, przeczytaj instrukcję 

Informacja na temat przechowywania 

Autoryzowany przedstawiciel 

Producent 

Numer LOT 

1 

2 Przytrzymaj tubę jedną ręką w pozycji 
pionowej. Drugą ręką zamknij pokrywkę 
lejka (jak na rysunku obok) poprzez mocne 
wciśnięcie pokrywki lejka do momentu 
usłyszenia głośnego kliknięcia. W 
konsekwencji barwna ciecz (płyn 
stabilizujący) zostanie uwolniona do tuby i 
zmieszana ze śliną. Upewnij się, że 
pokrywka jest szczelnie zamknięta. 

Przytrzymaj tubę w pozycji pionowej. 
Odkręć lejek od tuby z pobraną próbką 
śliny. 

3 

Użyj małej zakrętki (załączonej do zestawu) 
do zakręcenia tuby z próbką śliny. 4 

Potrząsaj zakręconą tubą przez 5 sekund. 
Wyrzuć lejek do kosz na śmieci.  5 


