
GenV ਥੁੱਕ ਇਕੱਤਰੀਕਰਨ

ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ: ਆਪਣੇ ਥੱੁਕ ਦੇ ਨਮੂਨੇ ਨੰੂ ਇਕੱਤਰ ਕਰਨ ਲਈ 
ਸਹੀ ਟਿਊਬ ਦੀ ਵਰਤਂੋ ਕਰੋ।
ਹਰੇਕ ਟਿਊਬ ‘ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਟਿੰਨ੍ਾਂ ਟਿੱਿਂੋ ਕੋਈ ਇੱਕ ਟਿਖਾਈ ਿੇਿੇਗਾ।

 ਮੰਮੀ ਮਾਪਾ 2 ਬੱਿਾ

ਕੋਈ ਟਿੰਨ੍ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਉਸ ਸ਼ਬਿ ਿੇ ਅੱਗੇ ਪੈਨੱ ਿੀ ਿਰਤਂੋ ਕਰਕੇ X ਟਿਖੋ ਜੋ ਨਮੂਨੇ ਿਾਿੇ ਟਿਅਕਤੀ ਨਾਿ ਸਭ ਤਂੋ ਿੱਧ ਮੇਲ਼ ਖਾਂਿਾ ਹੈ।

30 ਿਮੰਟ

ਆਪਣੇ ਥੁੱਕ ਦੇ ਨਮੂਨੇ ਨੂੰ ਲੈਣ ਤੋਂ 
30 ਮਟੰਿ ਪਹਟਲਾਂ ਖਾਣ, ਪੀਣ, 
ਸਟਗਰਿਨੋਸ਼ੀ ਕਰਨ ਜਾਂ ਚਬਾਉਣ 
ਵਾਲੀ ਗੱਮ ਤੋਂ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰੋ।

ਕੋਈ ਸਿਾਿ ਹਨ?
1800 436 888 
www.genv.org.au
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1  ਸਾਰੀਆਂ ਟਹਿਾਇਤਾਂ ਪੜੋ੍ ਅਤੇ ਫੇਰ ਇਕੱਤਰੀਕਰਨ ਿੇ 
ਕਿਮਾਂ ਿੀ ਪਾਿਣਾ ਕਰੋ।

ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ: ਿੇਬਿ ਉੱਤਤੇ ਟਿੱਤਤੇ ਟਿੰਨ੍ ਿੀ ਜਾਂਿ ਕਰਕੇ 
ਹਰ ਟਿਅਕਤੀ ਿਾਸਤੇ ਸਹੀ ਟਿਊਬ ਿੀ ਿੋਣ ਕਰੋ।

2  ਟ਼ਿਪ-ਿੌਕ ਪਿਾਸਟਿਕ ਬੈਗ ਟਿੱਿ ਆਪਣੇ ਨਮੂਨੇ ਨੰੂ 
ਸੀਿ ਕਰੋ।

3  ਸੀਿਬੰਿ ਬੈਗ ਨੰੂ ਜਿਾਬੀ-ਡਾਕਖ਼ਰਿ ਅਿਾ ਕੀਤੇ 
ਟਿਫਾਫੇ ਟਿੱਿ ਪਾ ਟਿਓ। ਸੀਿ ਬੰਿ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੋਿੇ।

4  ਟਿਫਾਫਾ (ਟਜਸ ਟਿੱਿ ਤੁਹਾਡਾ ਨਮੂਨਾ ਹੈ) ਟਕਸੇ 
ਆਸਿਰੇਿੀਆ ਪੋਸਿ ਿੇ ਡਾਕਡੱਬੇ ਟਿੱਿ ਪਾ ਟਿਓ।



PEmergo Europe, Prinsessegracht 20, 2514 AP The Hague, The Netherlands

®ORAcollect, DNA Genotek Inc. ਦਾ ਪੰਜੀਕਿਰਤ ਵਪਾਰਿ ਕਿੰਨ੍ਹ  ਹੈ।
ਹੋ ਸਿਦਾ ਹੈ DNA Genotek™ ਦੇ ਿੁਝ ਉਤਪਾਦ ਸਾਰੇ ਭੂਗੋਕਿਿ ਖੇਤਰਾਂ ਕਵੱਿ ਉਪਿਬਧ ਨਾ ਹੋਣ, ਵੇਰਕਵਆਂ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੇ ਕਵਿਰੀ ਪ੍ਰ ਤੀਕਨਧਾਂ ਨਾਿ ਸੰਪਰਿ ਿਰੋ।
DNA Genotek ਦੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋ ਟੋਿੋਿ, ਸਫੈਦ ਪੱਤਰ ਅਤੇ ਉਪਯੋਗ ਸੰਬੰਧੀ ਨੋਟ-ਿਥਨ, ਸਾਡੀ ਵੈਬੱਸਾਈਟ www.dnagenotek.com ਦੇ ਸਹਾਇਤਾ ਸੈਿਸ਼ਨ ਕਵੱਿ ਉਪਿਬਧ ਹਨ।

ਪੇਟਂੈਟ (www.dnagenotek.com/legalnotices)  
© 2020 DNA Genotek Inc., ਜੋ OraSure Technologies, Inc. ਦੀ ਇੱਿ ਸਹਾਇਿ ਿੰਪਨੀ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਹੱਿ ਰਾਖਵਂੇ ਹਨ।
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ਕਬਹਤਰੀਨ ਨਮੂਨੇ 
ਕਸੱਧ ਹੋ ਿੱੁਿਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ

C V
ਬਣਾਵਟੀ ਮਹੌਿ ਕਵੱਿ ਤਸ਼ਖੀਸ਼ ਿਈ ਵਰਤਂੋ ਵਾਸਤੇ

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

ਟੈਿੀ.: +1.613.723.5757  •  ਫੈਿਸ: +1.613.723.5057 
info@dnagenotek.com 
www.dnagenotek.com

ਪੈਕੇਜ ਖੋਲੋ੍ ਅਤੇ ਸਪੌਜਂ ਦੀ ਨੋਕ ਨੰੂ ਛੂਹੇ ਬਗੈਰ ਕਲੈਕਟਰ ਨੰੂ ਹਟਾਓ। ਸਪੌਜਂ ਨੰੂ ਮੰੂਹ 
ਵਿੱਚ ਏਨਾ ਕੁ ਵਪੱਛੇ ਰੱਖੋ ਵਜੰਨਾ ਆਰਾਮਦਾਇਕ ਹੋਿੇ ਅਤੇ ਅੱਗੇ-ਵਪੱਛੇ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਵਨਚਲੇ 
ਮਸੂਵਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਗਿੋ (ਕਲੋਜ ਅੱਪ ਵਚੱਤਰ ਦੇਖੋ)। ਨਰਮਾਈ ਨਾਲ ਮਸੂਵਿਆਂ ਨੰੂ 
10 ਿਾਰ ਰਗਿੋ। ਜੇ ਸੰਭਿ ਹੋਿੇ, ਤਾਂ ਦੰਦਾਂ ਨੰੂ ਰਗਿਨ ਤਂੋ ਬਚੋ।

1 2 3 4

10 x 10 x

5ਰਗਿਨ ਦੀ ਹਰਕਤ ਨੰੂ ਨਰਮਾਈ ਨਾਲ ਮੰੂਹ ਦੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਵਨਚਲੇ ਮਸੂਵਿਆਂ ਦੇ 
ਨਾਲ-ਨਾਲ 10 ਿਾਰ ਹੋਰ ਦੁਹਰਾਓ। 

1 2 3 4

10 x 10 x

5 ਵਟਊਬ ਵਿਚਲੇ ਸਵਿਰ ਕਰਨ ਿਾਲੇ ਤਰਲ ਨੰੂ ਡੱੁਲ੍ਣ ਤਂੋ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਵਟਊਬ ਨੰੂ ਵਸੱਧੀ 
ਰੱਖ ਕੇ ਪਕਿੋ। ਸਪੌਜਂ ਨੰੂ ਛੂਹੇ ਬਗੈਰ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਵਟਊਬ ਤਂੋ ਨੀਲੇ ਰੰਗ ਦੇ ਢੱਕਣ ਨੰੂ ਘੰੁਮਾ 
ਕੇ ਉਤਾਰੋ।

1 2 3 4

10 x 10 x

5ਢੱਕਣ ਨੰੂ ਉਲਟਾ ਕਰ ਵਦਓ, ਸਪੌਜਂ ਨੰੂ ਵਟਊਬ ਵਿੱਚ ਪਾਓ ਅਤੇ ਢੱਕਣ ਨੰੂ ਕੱਸ ਕੇ ਬੰਦ 
ਕਰ ਵਦਓ।

1 2 3 4

10 x 10 x

5 ਢੱਕਣ ਲੱਗੀ ਵਟਊਬ ਨੰੂ ਉਲਟਾ ਕਰੋ ਅਤੇ 10 ਵਮੰਟ ਿਾਸਤੇ ਜੋਰ ਨਾਲ ਵਹਲਾਓ।

h OCD-100A ਥੱੁਕ ਦਾ ਨਮੂਨਾ ਇਕੱਤਰ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰ ਕਕਕਰਆ:

1 2 3 4

10 x 10 x

5

ਇਕੱਤਰ ਕਰਨ ਬਾਬਤ ਸਾਵਧਾਨੀਆਂ:
ਨਮੂਨਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਨੰੂ ਥੱੁਕ ਦਾ ਨਮੂਨਾ ਲੈਣ ਤਂੋ 30 ਕਮੰਟ ਪਕਿਲਾਂ ਖਾਣ, ਪੀਣ, ਕਸਗਰਟਨੋਸ਼ੀ ਕਰਨ 
ਜਾਂ ਚਬਾਉਣ ਵਾਲੀ ਗੱਮ ਤਂੋ ਪਰਿੇਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਿੀਦਾ ਿੈ।

ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ ਕਕ ਥੱੁਕ ਇਕੱਤਰ ਕਰਨ ਤਂੋ ਪਕਿਲਾਂ ਸਪੌਜਂ ਦੀ ਨੋਕ ਕਕਸੇ ਿੋਰ ਸਤਿ ਦੇ ਸੰਪਰਕ 
ਕਵੱਚ ਨਾ ਆਵੇ।

ਇਰਾਦਤਨ ਵਰਤਂੋ: ORAcollect®•Dx ਵਬਨਾਂ ਚੀਰੇ ਤਂੋ ਿੱੁਕ ਦੇ ਨਮੂਵਨਆਂ ਦੇ ਇਕੱਤਰੀਕਰਨ ਵਿੱਚ 
ਿਰਤਂੋ ਕਰਨ ਿਾਸਤੇ ਹੈ। ਿੱੁਕ ਦੇ ਨਮੂਨੇ ਤਂੋ ਮਨੱੁਖੀ DNA ਨੰੂ ਅਲਵਹਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸਵਿਰ ਕੀਤਾ 
ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ FDA ਿੱਲਂੋ ਪ੍ਰਮਾਵਣਤ ਅਣਿੀਂ ਤਸ਼ਖੀਸੀ ਉਪਯੋਗਾਂ (molecular diagnostic 
applications) ਵਿੱਚ ਿਰਤਣ ਲਈ ਢੁਕਿਾਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ORAcollect•Dx ਦੀ 
ਿਰਤਂੋ ਕਰਕੇ ਇਕੱਤਰ ਕੀਤੇ ਿੱੁਕ ਦੇ ਨਮੂਵਨਆਂ ਨੰੂ ਸਵਿਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੰੂ ਆਮ ਿਾਯੂਮੰਡਲੀ 
ਹਾਲਤਾਂ ਤਵਹਤ ਇੱਕ ਤਂੋ ਦੂਜੀ ਿਾਂ ਭੇਵਜਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ/ਜਾਂ ਲੰਬੀ-ਵਮਆਦ ਲਈ ਸਟੋਰ ਕੀਤਾ ਜਾ 
ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਅੰਸ਼: ਵਕੱਟ ਵਿੱਚ ਸਵਿਰ ਕਰਨ ਿਾਲਾ ਤਰਲ ਹੰੁਦਾ ਹੈ।

ਚੇਤਾਵਨੀਆਂ ਅਤੇ ਸਾਵਧਾਨੀਆਂ: 
• ਵਸਰਫ ਵਪ੍ਰਸਵਕ੍ਰ ਪਸ਼ਨ। ਪੇਸ਼ੇਿਰਾਨਾ ਿਰਤਂੋ ਿਾਸਤੇ। 
• ਨਮੂਨਾ ਇਕੱਤਰ ਕਰਨ ਤਂੋ ਪਵਹਲਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਵਹਦਾਇਤਾਂ ਵਧਆਨ ਨਾਲ ਪਿੋ੍; ਵਹਦਾਇਤਾਂ ਤਂੋ ਭਟਕਣ ਦਾ 

ਨਤੀਜਾ ਨਾਕਾਫੀ ਨਮੂਨੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵਨਕਲ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵਮਲਣ ਿਾਲੇ DNA ਦੀ ਮਾਤਰਾ ’ਤੇ 
ਅਸਰ ਪਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। 

• ਦਮ ਘੱੁਟਣ ਦਾ ਖਤਰਾ। ਸਪੌਜਂ ਨੰੂ ਮੰੂਹ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣ ਸਮਂੇ ਸਾਿਧਾਨੀ ਿਰਤਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। 
• ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੀਰੋਸਟੋਮੀਆ (ਖੁਸ਼ਕ ਮੰੂਹ) ਦੀ ਅਿਸਿਾ ਿਾਲੇ ਦਾਨੀ ਇਹਨਾਂ ਵਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਿਰਤਂੋ 

ਕਰਕੇ ਉਵਚਤ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਨਮੂਨਾ ਨਾ ਇਕੱਤਰ ਕਰ ਸਕਣ ਵਜਸ ਦੇ ਵਸੱਟਟੇ ਿਜਂੋ DNA ਘੱਟ ਮਾਤਰਾ 
ਵਿੱਚ ਵਮਲੇਗਾ ਅਤੇ ਨਮੂਨਾ ਿਰਤਣ ਲਈ ਅਿੈਧ ਹੋ ਜਾਿੇਗਾ।

• ਜੇ ਸਵਿਰ ਕਰਨ ਿਾਲਾ ਤਰਲ ਅੱਖਾਂ ਜਾਂ ਚਮਿੀ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਧੋਿੋ। 
ਇਸਨੰੂ ਵਨਗਲੋ ਨਾ। www.dnagenotek.com 'ਤੇ MSDS ਦੇਖੋ।

ਸਟੋਰੇਜ: 15l25°C

ਲੇਬਲ ਸੰਕੇਕਤਕਾ:

h ਕੈਟਾਲਾਗ ਨੰਬਰ

V ਬਣਾਿਟੀ ਮਹੌਲ ਵਿੱਚ ਤਸ਼ਖੀਸ ਕਰਨ ਿਾਲੀ ਡਾਕਟਰੀ ਡੀਿਾਈਸ

C CE ਮਾਰਕਾ

M ਵਨਰਮਾਤਾ 

P ਅਵਧਕਾਵਰਤ ਪ੍ਰ ਤੀਵਨਧ

15:l25: ਸਟੋਰੇਜ ਬਾਬਤ ਵਹਦਾਇਤਾਂ

H ਇਸ ਤਾਰੀਖ ਤੱਕ ਨਮੂਨਾ ਇਕੱਤਰ ਕਰੋ (ਿਰਤੋ)

g ਲਾਟ ਨੰਬਰ

30 ਕਮੰਟ




