
GenV တံတံွေးတံး�နမူူနာယူခူြ�င်းး�

အတွေး��ကြီး�း�တွေး�ာအ�ျ�း - �င်း်းတံတံွေးတံး�နမူူနာယူ�ူနး
မှူနး�နးတွေး�ာ ပြွ�နးတွေး�ျာင်းး��ု� အ�ံ��ခြ�ု�ါ။
ပြွ�န်ခ်ျော�ာ�င်း�်တစ််��ုာင်း�်စီ်တငွ်း ်ချော��က်�်ါ�ံမုျားာ��များ ှတစ််� ုပြ�ထား���ါများည်။်

 �ချောများ မိျားဘ 2 က်ချော��

�ံမုျား�ါဝင်းဘ်း����။ ချောဘ��င်းက််ိ ု�သုံးံ�ုပြ�ုပြီး�ီ� ထားိစု်��ံ�ုများာ��ချောဘ�တငွ်း ်�းနှငှ်း်က််ိကု်ည််ခီျော��င်း ်X 
�များတှ�်သုံး��ထား���ါ။

30 မိနစ်

�င်းးအတွေးနခြ�င်း်း တံတံွေးတံး��ု� စစးတွေး��မုူ
နမူူနာယူခူြ�င်းး�မူတံု�င်းးမူး စာ�တွေး�ာ�း
ခြ�င်းး�၊ အ�ည်းတွေး�ာ�းခြ�င်းး�၊ တွေး��လိ�ုး
တွေး�ာ�းခြ�င်းး� �ု� ် �းတွေး�ဝါးါ�ခြ�င်းး�မူျာ�
�ု� မုူနစး 30ကြာ�ာ မူခြ�ုလိ��း��ါ။

ချောများ��နွ်�်များာ�� ချောများ��ိ�ုါသုံး���။
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1  တခံျောတ�ွ စ်စ််ချော��များနု်များးန်�ယူးရန် ်��်ုချော��င်း�်ာက််
��င်း်မ်ျားာ��က်ိ ုဖတရု်ှုပြီး�ီ� �ိကု်�်�ံ�်ုချော��င်း�်ါ။

အတွေး��ကြီး�း�တွေး�ာအ�ျ�း - ချော�ဘယူရ်ှိှိ�ံကု်ိ ု

ကြက်ည််ပ်ြီး�ီ� �းတစ််ချောယူ�က်�်ာင်း�်စီ်�တကွ် ်များနှ်က််န််
ချောသုံး� ပြွ�န်ခ်ျော�ာ�င်း�်က်ိ ုချောရွ��ာယူ�်ါ။

2  သုံးင်း်တ်ခံျောတ�ွန်များးန်�က်ိ ု��တစ််တစ််�တိထ်ား ဲဇစ််
�ိတထ်ားည််�်ါ။

3  ဇစ််�ိတထ်ားည််ထ်ား��ချောသုံး� �တိက််ိ ု�သုံးင်း်�်ါချောသုံး� 
ချောင်းရွှိငှ်း�်ပြီး�ီ�စ်��တိ ်ထားသဲုံးို ် ပြ�န်ထ်ားည််�်ါ။ ချောသုံး�ာ�စ်�ွ
�ိတ�်ါ။

4  စ်��တိ(်သုံးင်း်တ်ခံျောတ�ွန်များးန်��ါဝင်းခ်ျောသုံး�) က်ိ ုကြသုံးစ်
ချောကြတ��ာ�� စ်�တိကု်�ံ်�ုများာ��တငွ်းထ်ားည််�်ါ။
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®ORAcollect သည် ်DNA Genotek Inc ၏မှတှ်ပံ်ုံ�တ်င်ထ်ားး�သောသး အမှတှ်တ််ဆံိပ်ိုံဖြ�စ််သည်။် 
အချို့့ိ� � ဒီအီမ်ှသောအ DNA Genotek™ ထား�တ်က်ု�န်မ်ှ့း�မှးှ နိုိ�င်င််သံောဒီသအး�လုံးံ��တ်ငွ် ်ရရှိှိနိုိ�င်မ်ှည်မ်ှဟု�တ်ပ်ုံါ။ ပိုံ�မိှ�သရိှိှိလုံးိ�ပုံါကု သင််အ်သောရးင်�်
တ်းဝန်ခ်ျို့ထံားတံ်ငွ် ်ဆိကုသ်ယွ်ပ်ုံါ။
DNA Genotek ဒီအီမ်ှသောအ ကု့င််ထ်ားံ��သသော�းတ်ညူ်မီှ့း� အး�လုံးံ�� ၊ မှတှ်တ််မ်ှ�မှ့း�နိုငှ်် ်သောလုံး့းကုလ်ုံးားစ်းရွကုမ်ှ့း�မှးှ ကုွနို်�ပ်ုံတ်ိ� ် ဝကု�််
ဆိိ�ကု ်www.dnagenotek.com. ရှိှိ အသောထားးကုအ်ပံုံသ်ောန်ရးတ်ငွ် ်ရရှိှိနိုိ�င်ပ်ုံါသည်။်
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အဆိင််ဖ်ြမှင််န််မှနူ်းမှ့း� 
သကုသ်ောသဖြပုံထားး�သောသး လုံး�ပ်ုံသောဆိးင်ခ်ျို့့ကုမ်ှ့း�

C V
ချို့နိုားကုိ�ယ်မ်ှ ှသောရးဂါါသော�ဒီ န်မှနု်းစ်စ််သောဆိ�မှမူှ့းကုိ�� အသောဖြ�ရှိးှ
ရယ်ရူန် ်အသံ��ဖြပုံ�ရန််

M DNA Genotek Inc. 
3000 - 500 Palladium Drive
Ottawa, ON, Canada  K2V 1C2

��န်�်.: +1.613.723.5757  •  �ကုစ်််: +1.613.723.5057 
info@dnagenotek.com 
www.dnagenotek.com

အထုတု်က်ိုု ုဖွွင့််ပ်ြီး�း� ဖော့ဖွ့ထ်ု�်ုကိုုမုထုဖုော့�ဘဲ ဲနမနူ့��်တ်ကံိုု ုဖွယ််
လိုုကုို�်ါ။ ၎င့်�်ဖော့ဖွ့က်ိုု ု�ါ���်ထုသဲို့ုု ် သို့ကိုဖ်ော့တ့်င့််သ်ို့ကိုသ်ို့့ ဝင့််
ဖော့�့ကိုဖ်ော့အ့င့်ထ်ုည့််ပ်ြီး�း� ဖော့အ့ကိုသ်ို့ွ့ �ဖုံွ�မ�့�ကိုု ုဖော့�့ �တ်ု�ုဖော့န့ကိုဆ်ုတု် ်
�တွ်�်ါ။ (�ံကုိုုကုြကိုည့််�်ါ။) သို့ွ့ �ဖုံွ�မ�့�ကိုု ု10 ကြိကိုမ်ုခန ် ်ည့်င့်သ်ို့့�ွ့
�တွ်ဖ်ော့���ါ။ သို့ွ့ �ကိုု ု�တွ်တ််ုကုိုခ်ြခင့်�်ကိုု ုဖော့�့့ င့်�်ါ။

1 2 3 4

10 x 10 x

5ဖော့အ့ကိုသ်ို့့�ဖုံွ�တ်�်ဖော့လို�့ကို ်�ါ���်၏ဆုန ်က်ို�င့်ဖ်ွကိုမ်�့�ကိုုု
လိုည့်�် ဖော့န့ကိုထ်ု�် 10 ကြိကိုမ်ုခန ် ်ဆုကိုတ််ုကုို ်ည့်င့်သ်ို့့�ွ့  ထု�်မံ
�တွ်တ််ုကုိုဖ်ော့���ါ။

1 2 3 4

10 x 10 x

5ကို��(�်)ထုမဲ ့အ�ည့်မ်�့� ဖုွတ်မ်ကို�ဖော့��န ်ကို��(�်)ကိုု ုဖော့ထု့င့််
ကိုုငု့်�်ါ။ ဖော့ဖွ့ထ်ု�်ုတ်ကံိုု ုထုခုြခင့်�်မခြ�ုဘဲ ဲနမနူ့ယ်သူို့ည့််က်ို��(�်)မ ့
အခြ�့ဖုံွ�ကိုု ုဖွယ်�်ါ။

1 2 3 4

10 x 10 x

5အဖုံွ�ကိုု ုခြ�နလ်ိုန့ပ်ြီး�း� ဖော့ဖွ့က်ိုု ုကို��(�်)ထုသဲို့ုုထ်ုည့််က်ို့ အဖုံွ�ကိုု ု
ဖော့သို့ခ�့�ွ့ �ုတ်�်ါ။

1 2 3 4

10 x 10 x

5 အဖုံွ��ုတ်ထ်ု့�ဖော့သို့့ ကို��(�်)ကိုု ုဖော့�့ကိုထ်ုု�ုထု့�ပြီး�း� 10 ကြိကိုမ်ုခန ် ်
ခ�်ကြကိုမ်�ကြကိုမ်�လို�်ုခါဖော့���ါ။

h OCD-100A တံတံွေးတံး�နမူူနာ ယူခူြ�င်းး� လုပု်းင်းနး�စဉ်

1 2 3 4

10 x 10 x

5

စစးတွေး��မုူနမုူနာမူူနာမူယူမီူူ� ကြို��ုတံင်းးသတံခုြပ်�ရနးအ�ျ�းမူျာ�-
လုဒူါါနး�သမီူူာ တံတံွေးတံး��ု ုစစးတွေး��မုူနမူူနာယူခူြ�င်းး�မူတံုငု်းးမီူ� စာ�
တွေးသာ�းခြ�င်းး�၊ အရည်းတွေးသာ�းခြ�င်းး�၊ တွေး��လုပု်းတွေးသာ�းခြ�င်းး� သုု � ပ်�
တွေး�ဝါးါ�ခြ�င်းး�မူျာ��ု ုမုူနစး 30ကြာ�ာ မူခြပ်�လုပု်းရပ်ါ။

တွေး�ာ�ထိပု်းတံတံွေးနရာ�ု ုစစးတွေး��မုူနမုူနာမူူနာမူယူမီူူ� မူည်းသည်းတွေးနရာနှငီ်း�း
မီူ ထိတုွေးတံး� ခြ�င်းး�မူရုီှိတွေးစရနး သတံခုြပ်�ရမူည်း။

အသံ�ုခြပ်�ခြ�င်းး�ရည်းရးယူး�ျ�း - ORAcollect®•Dx ကိုု ုတ်ဖံော့တ်�ွနှာ့့ မနူ့ 
��်ဖော့ဆု�မမု�့�ကိုု ုခနှာာ့ ကိုုယု်တ််ငွ့်�်သို့ုု ် ကို�ုယ့်မ�့�မထုည့််ဘ်ဲ ဲ�ယ်�ူ့တ်ငွ့် ်
အသို့ံ�ုခြ�ု�နအ်တ်ကွို ်�ည့်�ွ်ယ်သ်ို့ည့်။် တ်ဖံော့တ်�ွနမနူ့မ ့လို၏ူDNAကိုု ု
သို့း�ခြခ့�ခြဖွ�်ဖော့�ပြီး�း� တ်ည့်ပ်ြီးင့်မ်ုကို့ FDAကို ဖော့မ့်လိုးကို��� ဖော့�့ဂါါ�့့ ဖော့ဖွွဖော့��
အသို့ံ�ုခ�မမု�့�ကိုု ု��်ဖော့ဆု��့တ်ငွ့် ်အသို့ံ�ုခြ�ု�န ်သို့င့််ဖ်ော့လို�့်သို့ည့်။် 
ORAcollect•Dxသို့ံ�ု၍ �ယ်ဖူော့သို့့ တ်ဖံော့တ်�ွနမနူ့မ�့�သို့ည့် ်တ်ည့်ပ်ြီးင့်မ်ုပြီး�း� 
�တ်ဝ်န�်ကို�င့် ်အဖော့ခြခအဖော့နမ�့�တ်ငွ့် ်သို့ယ်ယ််�ုူုဖ်ော့ဆု့င့်ခ်ြခင့်�်နှာင့့်် ်/ 
သို့ုုမ်ဟုတု် ်ဖော့��ည့့် ်သို့မ်ု�ဆုည့်�်နှာုငု့်သ်ို့ည့်။်

ပ်ါဝါးင်းးသည်းမူျာ�- ကို�ုုယ့်တ်ငွ့် ်ဓာ့တ်က်ိုဆူုန ်က်ို�င့်�်ည့် ်�ါဝင့်သ်ို့ည့်။်

တံာ�ခြမူစး�ျ�းနှငီ်း�း ကြို��ုတံင်းး�ာ�းယူး�ျ�းမူျာ� 
• Rx သို့့ ��ဖော့့်ဖွကို်�ှင့််နယ််အသို့ုံ��ခြမုှအုတ်ွကို် 
• ��်ဆုဖော့�မှနုမူန့မ�ဖော့�မှ း ည့်ွန်�ကိုခြ �ခ�ကို်မ�့�ကိုုု သို့ဖော့ခ�့�ွ့ဖွတ််�ှ�ုါ။ 

မ့့ �ယ်ငွ့်�်ဖော့သို့ဖွွည့်ခ်ြခင့်�်သို့ည့် ်မလိုံဖုော့လို့ကိုဖ်ော့သို့့ ��်ဖော့ဆု�မနုမနူ့��့ု
ပြီး�း� ဒီးအမ်ဖော့အ ��်ဖော့ဆု�မတု်ငွ့် ်သို့ကိုဖ်ော့�့ကိုမ်�ု့ုနှာုငု့်�်ါသို့ည့်။် 

• လိုည့််ခ�ဖော့့င့််�တ်ွင့်် အသို့ကို်�ှ�ုုတ််ဆုုု်နုုင့််သို့ဖော့့ အ�့။ �ါ���်ထုဲသို့ုု် 
ဖော့ဖွ့က်ိုု ုထုည့််�့်တ်ငွ့် ်အထု�ူသို့တ်ခုြ�ုသို့င့််�်ါသို့ည့်။် 

• Xerostomia (�ါ���်ခခြဖော့့ကို်ကို�်နဖော့တ်တ််သို့ဖော့့) လိုှဒူီါန်�သို့ူမ�့�သို့ည့်် 
ဖော့ဖွ့်ခြ��ါ လိုမ်�ညွွနခ်�ကိုမ်�့�သို့ံ�ုပြီး�း� လိုံဖုော့လို့ကိုဖ်ော့သို့့ နမနူ့မ�့�ကိုု ု
�ယ်နူှာုငု့်မ်ည့်မ်ဟုတု်�်ါ။ ထုုသုို့ုု ် �ယ်�ူါကိုလိုည့်�် ဒီးအမ်ဖော့အနည့်�်မနုှာင့့်် ်
အသို့ံ�ုခြ�ု�န ်မမန့က်ိုနဖ်ော့သို့့ နမနူ့မ�့�သို့့ �နှာုငု့်�်ါသို့ည့်။်

• မ�ကို်လိုုံ�မ�့�နှင့််် အသို့့�မ�့�ကိုုု ထုုတ်ွဖော့လိုုုကို်သို့ဖော့့ အ�ည့််ကိုုု �ဖော့ဖွခြင့်််
ဖော့ဆု�ဖော့ကြကို့�ါ။ အ�့ဖော့ခ�ခြခင့်�်မခြ�ု�ါနှာင့့််။် MSDS အဖော့ကြကို့င့်�်ကိုု ု
www.dnagenotek.com တ်ငွ့် ်ဖော့လိုလ်ို့နှာုငု့်�်ါသို့ည့်။်

သမုူး��ည်း�ထိာ�မုူ: 15l25°C

အမီူတံးတံ�ံပု်း ရီှိင်းး�လုင်းး�တွေး�် ခြပ်�ျ�း-

h အမ�ုု�အ�့�န�ံါတ််

V  ခနှာာ့ ကိုုယု်မ် ့နမနု့��်ဖော့ဆု�မမူ�့ကိုု�ု အဖော့ခြဖွ�့့ �ယ်�ူန ်ဖော့ဆု�ဘဲကို်
ဆုုငု့်�့် ကို�ုုယ့်

C CE အမတ့်မ်တ့်သ်ို့့�ခြခင့်�်

M ထုတု်လ်ို�်ုသို့ ူ

P တ်�့�ဝင့်က်ိုုယု်�့်�လိုယ့််

15:l25: သို့မ်ု�ဆုည့်�်�နအ်ညွွန�်မ�့�

H နမနူ့�ယ်ထူု့�သို့ည့်မ့့်  (အသို့ံ�ုခြ�ုထု့�သို့ည့််)်

g န�ံါတ််

30 မိနစ်




