GenV ਥੁੱਕ ਇਕੱਤਰੀਕਰਨ

ਮਹੱ ਤਵਪੂਰਨ: ਆਪਣੇ ਥੁੱਕ ਦੇ ਨਮੂਨੇ ਨੂੰ ਇਕੱ ਤਰ ਕਰਨ ਲਈ
ਸਹੀ ਟਿਊਬ ਦੀ ਵਰਤੋ ਂ ਕਰੋ ।
ਹਰੇ ਕ ਟਿਊਬ ‘ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਟਿੰ ਨ੍ ਾਂ ਟਿੱ ਿੋਂ ਕੋ ਈ ਇੱ ਕ ਟਿਖਾਈ ਿੇ ਿੇ ਗਾ।
ਮੰ ਮੀ

ਮਾਪਾ 2

ਬੱ ਿਾ

ਕੋ ਈ ਟਿੰ ਨ੍ ਨਹੀਂ ਹੈ ? ਉਸ ਸ਼ਬਿ ਿੇ ਅੱ ਗੇ ਪੈ ਨੱ ਿੀ ਿਰਤੋ ਂ ਕਰਕੇ X ਟਿਖੋ ਜੋ ਨਮੂਨੇ ਿਾਿੇ ਟਿਅਕਤੀ ਨਾਿ ਸਭ ਤੋ ਂ ਿੱ ਧ ਮੇ ਲ਼ ਖਾਂਿਾ ਹੈ ।

1 ਸਾਰੀਆਂ ਟਹਿਾਇਤਾਂ ਪੜ੍ੋ ਅਤੇ ਫੇ ਰ ਇਕੱ ਤਰੀਕਰਨ ਿੇ
ਕਿਮਾਂ ਿੀ ਪਾਿਣਾ ਕਰੋ ।

ਮਹੱ ਤਵਪੂਰਨ: ਿੇ ਬਿ ਉੱ ਤਤੇ ਟਿੱ ਤਤੇ ਟਿੰ ਨ੍ ਿੀ ਜਾਂਿ ਕਰਕੇ
ਹਰ ਟਿਅਕਤੀ ਿਾਸਤੇ ਸਹੀ ਟਿਊਬ ਿੀ ਿੋ ਣ ਕਰੋ ।

2 ਟ਼ਿਪ-ਿੌ ਕ ਪਿਾਸਟਿਕ ਬੈ ਗ ਟਿੱ ਿ ਆਪਣੇ ਨਮੂਨੇ ਨੂੰ
ਸੀਿ ਕਰੋ ।

30 ਿਮੰ ਟ

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

ਕੋ ਈ ਸਿਾਿ ਹਨ?
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3 ਸੀਿਬੰ ਿ ਬੈ ਗ ਨੂੰ ਜਿਾਬੀ-ਡਾਕਖ਼ਰਿ ਅਿਾ ਕੀਤੇ

ਟਿਫਾਫੇ ਟਿੱ ਿ ਪਾ ਟਿਓ। ਸੀਿ ਬੰ ਿ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੋ ਿੇ ।

4 ਟਿਫਾਫਾ (ਟਜਸ ਟਿੱ ਿ ਤੁਹਾਡਾ ਨਮੂਨਾ ਹੈ ) ਟਕਸੇ

ਆਸਿਰੇ ਿੀਆ ਪੋ ਸਿ ਿੇ ਡਾਕਡੱ ਬੇ ਟਿੱ ਿ ਪਾ ਟਿਓ।

h OCD-100A

ਥੁੱਕ ਦਾ ਨਮੂਨਾ ਇਕੱ ਤਰ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰ ਕਿਰਿਆ:

1

2

3

4

4

5

ਪੈ ਕੇਜ ਖੋ ਲਹੋ ੍ ਅਤੇ ਸਪੌ ਜਂ ਦੀ ਨੋ ਕ ਨੂੰ ਛੂਹੇ ਬਗੈ ਰ ਕਲੈ ਕਟਰ ਨੂੰ ਹਟਾਓ। ਸਪੌ ਜਂ ਨੂੰ ਮੂੰਹ
ਵਿੱ ਚ ਏਨਾ ਕੁ ਪਿੱ ਛੇ ਰੱ ਖੋ ਜਿੰ ਨਾ ਆਰਾਮਦਾਇਕ ਹੋ ਵੇ ਅਤੇ ਅੱ ਗੇ-ਪਿੱ ਛੇ ਕਰਦੇ ਹੋ ਏ ਨਿਚਲੇ
ਮਸੂੜਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਗੜੋ (ਕਲੋ ਜ ਅੱ ਪ ਚਿੱ ਤਰ ਦੇ ਖੋ )। ਨਰਮਾਈ ਨਾਲ ਮਸੂੜਿਆਂ ਨੂੰ
10 ਵਾਰ ਰਗੜੋ । ਜੇ ਸੰ ਭਵ ਹੋ ਵੇ , ਤਾਂ ਦੰ ਦਾਂ ਨੂੰ ਰਗੜਨ ਤੋ ਂ ਬਚੋ ।

10 x

10 x

30 ਮਿੰ ਟ

ਇਕੱ ਤਰ ਕਰਨ ਬਾਬਤ ਸਾਵਧਾਨੀਆਂ :
ਨਮੂਨਾ ਦੇ ਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਥੁੱਕ ਦਾ ਨਮੂਨਾ ਲੈ ਣ ਤੋ ਂ 30 ਮਿੰ ਟ ਪਹਿਲਾਂ ਖਾਣ, ਪੀਣ, ਸਿਗਰਟਨੋ ਸ਼ੀ ਕਰਨ
ਜਾਂ ਚਬਾਉਣ ਵਾਲੀ ਗੱ ਮ ਤੋ ਂ ਪਰਹੇ ਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ।
ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ ਕਿ ਥੁੱਕ ਇਕੱ ਤਰ ਕਰਨ ਤੋ ਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਪੌ ਜਂ ਦੀ ਨੋ ਕ ਕਿਸੇ ਹੋ ਰ ਸਤਹ ਦੇ ਸੰ ਪਰਕ
ਵਿੱ ਚ ਨਾ ਆਵੇ ।

1

ਇਰਾਦਤਨ ਵਰਤੋ ਂ : ORAcollect®•Dx ਬਿਨਾਂ ਚੀਰੇ ਤੋ ਂ ਥੁੱਕ ਦੇ ਨਮੂਨਿਆਂ ਦੇ ਇਕੱ ਤਰੀਕਰਨ ਵਿੱ ਚ
ਵਰਤੋ ਂ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਹੈ। ਥੁੱਕ ਦੇ ਨਮੂਨੇ ਤੋ ਂ ਮਨੁੱਖੀ DNA ਨੂੰ ਅਲਹਿਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸਥਿਰ ਕੀਤਾ
ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ FDA ਵੱ ਲੋਂ ਪ੍ਰ ਮਾਣਿਤ ਅਣਵੀਂ ਤਸ਼ਖੀਸੀ ਉਪਯੋ ਗਾਂ (molecular diagnostic
applications) ਵਿੱ ਚ ਵਰਤਣ ਲਈ ਢੁਕਵਾਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ORAcollect•Dx ਦੀ
ਵਰਤੋ ਂ ਕਰਕੇ ਇਕੱ ਤਰ ਕੀਤੇ ਥੁੱਕ ਦੇ ਨਮੂਨਿਆਂ ਨੂੰ ਸਥਿਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਮ ਵਾਯੂਮੰ ਡਲੀ
ਹਾਲਤਾਂ ਤਹਿਤ ਇੱ ਕ ਤੋ ਂ ਦੂਜੀ ਥਾਂ ਭੇ ਜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ /ਜਾਂ ਲੰ ਬੀ-ਮਿਆਦ ਲਈ ਸਟੋ ਰ ਕੀਤਾ ਜਾ
ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਅੰ ਸ਼: ਕਿੱ ਟ ਵਿੱ ਚ ਸਥਿਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਤਰਲ ਹੁ ੰ ਦਾ ਹੈ।

1

2
10 x

2

ਚੇ ਤਾਵਨੀਆਂ ਅਤੇ ਸਾਵਧਾਨੀਆਂ :
• ਸਿਰਫ ਪ੍ਰਿਸਕ੍ਰਿ ਪਸ਼ਨ। ਪੇ ਸ਼ੇਵਰਾਨਾ ਵਰਤੋ ਂ ਵਾਸਤੇ ।
• ਨਮੂਨਾ ਇਕੱ ਤਰ ਕਰਨ ਤੋ ਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਹਿਦਾਇਤਾਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹੋ ; ਹਿਦਾਇਤਾਂ ਤੋ ਂ ਭਟਕਣ ਦਾ
ਨਤੀਜਾ ਨਾਕਾਫੀ ਨਮੂਨੇ ਦੇ ਰੂ ਪ ਵਿੱ ਚ ਨਿਕਲ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ DNA ਦੀ ਮਾਤਰਾ ’ਤੇ
ਅਸਰ ਪਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
• ਦਮ ਘੁੱਟਣ ਦਾ ਖਤਰਾ। ਸਪੌ ਜਂ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਵਿੱ ਚ ਪਾਉਣ ਸਮੇ ਂ ਸਾਵਧਾਨੀ ਵਰਤਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
• ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜ਼ੀਰੋਸਟੋ ਮੀਆ (ਖੁਸ਼ਕ ਮੂੰਹ) ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਵਾਲੇ ਦਾਨੀ ਇਹਨਾਂ ਹਿਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋ ਂ
ਕਰਕੇ ਉਚਿਤ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱ ਚ ਨਮੂਨਾ ਨਾ ਇਕੱ ਤਰ ਕਰ ਸਕਣ ਜਿਸ ਦੇ ਸਿੱ ਟ�ੇ ਵਜੋ ਂ DNA ਘੱ ਟ ਮਾਤਰਾ
ਵਿੱ ਚ ਮਿਲੇ ਗਾ ਅਤੇ ਨਮੂਨਾ ਵਰਤਣ ਲਈ ਅਵੈ ਧ ਹੋ ਜਾਵੇ ਗਾ।
• ਜੇ ਸਥਿਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਤਰਲ ਅੱ ਖਾਂ ਜਾਂ ਚਮੜੀ ਦੇ ਸੰ ਪਰਕ ਵਿੱ ਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਧੋ ਵੋ।
ਇਸਨੂੰ ਨਿਗਲੋ ਨਾ। www.dnagenotek.com 'ਤੇ MSDS ਦੇ ਖੋ ।

10 x

2

3

ਰਗੜਨ ਦੀ ਹਰਕਤ ਨੂੰ ਨਰਮਾਈ ਨਾਲ ਮੂੰਹ ਦੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਨਿਚਲੇ ਮਸੂੜਿਆਂ ਦੇ
ਨਾਲ-ਨਾਲ 10 ਵਾਰ ਹੋ ਰ ਦੁਹਰਾਓ।

10 x

3

ਟਿਊਬ ਵਿਚਲੇ ਸਥਿਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਤਰਲ ਨੂੰ ਡੁੱਲ੍ਹ5
ਣ ਤੋ ਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਟਿਊਬ ਨੂੰ ਸਿੱ ਧੀ
4
ਰੱ ਖ ਕੇ ਪਕੜੋ । ਸਪੌ ਜਂ ਨੂੰ ਛੂਹੇ ਬਗੈ ਰ ਕਲੈ ਕਸ਼ਨ ਟਿਊਬ ਤੋ ਂ ਨੀਲੇ ਰੰ ਗ ਦੇ ਢੱ ਕਣ ਨੂੰ ਘੁੰਮਾ
ਕੇ ਉਤਾਰੋ ।

10 x

3

4

ਢੱ ਕਣ ਨੂੰ ਉਲਟਾ ਕਰ ਦਿਓ, ਸਪੌ ਜਂ ਨੂੰ ਟਿਊਬ ਵਿੱ ਚ ਪਾਓ ਅਤੇ ਢੱ ਕਣ ਨੂੰ ਕੱ ਸ ਕੇ ਬੰ ਦ
5
ਕਰ ਦਿਓ।

5

ਢੱ ਕਣ ਲੱ ਗੀ ਟਿਊਬ ਨੂੰ ਉਲਟਾ ਕਰੋ ਅਤੇ 10 ਮਿੰ ਟ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ੋ ਰ ਨਾਲ ਹਿਲਾਓ।

ਸਟੋਰੇਜ: 15l25°C

ਲੇ ਬਲ ਸੰ ਕੇ ਤਿਕਾ:
10
x 10 x
h
V
C
M
P
15:l25:
H
g

ਕੈ ਟਾਲਾਗ ਨੰਬਰ
ਬਣਾਵਟੀ ਮਹੌ ਲ ਵਿੱ ਚ ਤਸ਼ਖੀਸ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਡਾਕਟਰੀ ਡੀਵਾਈਸ
CE ਮਾਰਕਾ
ਨਿਰਮਾਤਾ
ਅਧਿਕਾਰਿਤ ਪ੍ਰ ਤੀਨਿਧ

3

4

ਸਟੋ ਰੇਜ ਬਾਬਤ ਹਿਦਾਇਤਾਂ
ਇਸ ਤਾਰੀਖ ਤੱ ਕ ਨਮੂਨਾ ਇਕੱ ਤਰ ਕਰੋ (ਵਰਤੋ )
ਲਾਟ ਨੰਬਰ

x

CV

ਬਣਾਵਟੀ ਮਹੌ ਲ ਵਿੱ ਚ ਤਸ਼ਖੀਸ਼ ਲਈ ਵਰਤੋ ਂ ਵਾਸਤੇ

P

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

ਬਿਹਤਰੀਨ ਨਮੂਨੇ
ਸਿੱ ਧ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਪ੍ਰ ਦਰਸ਼ਨ
M DNA Genotek Inc.
3000 - 500 Palladium Drive
Ottawa, ON, Canada K2V 1C2

ਟੈ ਲੀ.: +1.613.723.5757 • ਫੈ ਕਸ: +1.613.723.5057
info@dnagenotek.com
www.dnagenotek.com

®ORAcollect, DNA Genotek Inc. ਦਾ ਪੰ ਜੀਕਿਰਤ ਵਪਾਰਕ ਚਿੰ ਨ੍ਹ ਹੈ ।
ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ DNA Genotek™ ਦੇ ਕੁਝ ਉਤਪਾਦ ਸਾਰੇ ਭੂਗੋ ਲਿਕ ਖੇ ਤਰਾਂ ਵਿੱ ਚ ਉਪਲਬਧ ਨਾ ਹੋ ਣ, ਵੇ ਰਵਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੇ ਵਿਕਰੀ ਪ੍ਰ ਤੀਨਿਧਾਂ ਨਾਲ ਸੰ ਪਰਕ ਕਰੋ ।
DNA Genotek ਦੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋ ਟੋਕੋਲ, ਸਫੈ ਦ ਪੱ ਤਰ ਅਤੇ ਉਪਯੋ ਗ ਸੰ ਬੰਧੀ ਨੋ ਟ-ਕਥਨ, ਸਾਡੀ ਵੈ ਬੱ ਸਾਈਟ www.dnagenotek.com ਦੇ ਸਹਾਇਤਾ ਸੈ ਕਸ਼ਨ ਵਿੱ ਚ ਉਪਲਬਧ ਹਨ।
ਪੇ ਟੈਂਟ (www.dnagenotek.com/legalnotices)
© 2020 DNA Genotek Inc., ਜੋ OraSure Technologies, Inc. ਦੀ ਇੱ ਕ ਸਹਾਇਕ ਕੰ ਪਨੀ ਹੈ । ਸਾਰੇ ਹੱ ਕ ਰਾਖਵੇ ਂ ਹਨ।
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