Pobór próbki DNA– Krok po kroku
Instrukcja obsługi
zestawu do poboru próbki DNA

Przed użyciem należy zapoznać się z
instrukcją.

1

Końcówkę szpatułki z gąbką włożyć do jamy
ustnej i ostrożnie poruszać wzdłuż dziąseł i
po wewnętrznej stronie policzka przez około
30 sekund, aby nabrać możliwie jak najwięcej
śliny.

2

Gąbkę
nasączoną
śliną
włożyć
w
charakterystyczny lejek w kształcie litery „V” i
wycisnąć ślinę okręcając i dociskając
szpatułkę do ścianek lejka. Ślina powinna
spłynąć do tuby.

3

Powtarzać kroki od 1 do 2 do momentu,
kiedy poziom śliny w tubie osiągnie poziom
czarnej linii. Przed każdym wprowadzeniem
szpatułki do ust, sprawdzić stan gąbki. W
wypadku zużycia użyć drugiej szpatułki. W
celu pozbycia się bąbelków powietrza ze
śliny, postukać delikatnie tubą o twardą i
stabilną powierzchnię.

4

Trzymając tubę jedną ręką, drugą docisnąć
zdecydowanie wieczko, aż do usłyszenia
głośnego kliknięcia. Płyn z wieczka zostanie
przelany do tuby i wymiesza się ze śliną.
Upewnić się, że wieczko jest szczelnie
zamknięte.

5

Trzymając tubę pionowo, odkręcić,
następnie usunąć lejek z wieczkiem.

6

Szczelnie zakręcić tubę nakrętką dołączoną
do zestawu.

7

Wymieszać zawartość tuby potrząsając przez
5 sekund.

Środki ostrożności:
· Nie odrywać folii ze zbiorniczka.
· W wypadku zamówienia więcej niż jednego
zestawu nie stosować zamiennie ich części.
· Po każdym użyciu szpatułki sprawdzić gąbkę
pod kątem uszkodzenia. W wypadku zużycia użyć
drugiej szpatułki.
· Nie używać innych szpatułek, niż dołączone do
zestawu.
Przygotowanie do pobrania:
· 30 minut przed pobraniem próbki nie
przyjmować posiłków, napojów, nie palić tytoniu i
nie żuć gumy do żucia.
· Probant* powinien znajdować się w pozycji
wyprostowanej podczas pobrania.
· Cały proces trwa około 15 minut.
Zastosowanie:
Produkt przystosowany do bezpiecznego poboru
ludzkiej śliny.

a

Ostrzeżenia:
· Ryzyko uduszenia stanowią:
- mała nakrętka dołączona do zestawu,
- foliowe opakowanie ze szpatułką.
· Należy zachować ostrożność podczas
umieszczania szpatułki w jamie ustnej probanta*.
· Pobranie przez opiekuna:
- nie pozostawiać probanta* bez opieki.
- Probant nie powinien sam obchodzić się ze
szpatułką, nakrętką czy opakowaniem.
· W razie kontaktu z oczami lub skórą,
natychmiast przemyć wodą. Nie połykać płynu.
Przechowywać w temperaturze 15 do 30°C.

Szczelnie zamkniętą i zabezpieczoną przed
rozlaniem tubę przesłać na adres:
Europejski Bank DNA Sp. z o.o.,
ul. Świdnicka 39, 50-029 Wrocław.

*Probant – osoba, od której pobierana jest próbka
materiału genetycznego.

