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Az Isohelix SK-3S / SK-4S / SK-5S és az MS-02 / MS-03 / MS-04 
bukkális törlőkendők használati útmutatója 

SK-3S, SK-4S, SK-5S, MS-02, MS-03, MS-04 
 

Bukkális sejtek helyreállítására szolgál. Csak egyszer használatos. 
Szobahőmérsékleten tárolandó. Csak akkor használja, ha a törlőkendő sértetlen marad. 

Kövesse a helyes mintavételi eljárást annak elkerülése érdekében, hogy a tamponfej kieszen a szájból. 
Ha a tampon feje leesik a tamponról, miközben az a szájában van, azonnal távolítsa el. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
1. megjegyzés: Az Isohelix BFX BuccalFix stabilizációs termékek kínálata a DNS azonnali és teljes stabilizálását kínálja 
hosszú távú tárolással, legalább 2 évig szobahőmérsékleten, előretöltött csövek vagy ömlesztett csomagolású 
pufferek tartományában. 
2. megjegyzés: Az Isohelix Dri kapszulák alkalmasak SK-3S és MS-02 tamponokkal kombinálva 5 ml-es csővel (külön 
kapható). A kapszulák vegyi anyagok használata nélkül stabilizálják a DNS-t a tamponon középtávon (legalább 3 év 
alatt), hatékonyan levegőn szárítva a tampont egy lezárt csőben. 
A stabilizálási módszerekről az Isohelix weboldalán olvashat bővebben: www.isohelix.com 
 

* További információ: www.isohelix.com/products/dna-buccal-swab-stabilization/. 
 

A laboratórium vagy a professzionális felhasználó kizárólagos felelőssége, hogy helyesen ellenőrizze és 

érvényesítse e szájüreg-DNS törlők használatát a tervezett eszközükhöz vagy folyamatukhoz. 
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Ha a tampont 1-2 napnál tovább kell tárolni * a DNS izolálása 
előtt, stabilizálja az alábbiakkal: 
i) Kémiai stabilizálás1 vagy ii) Isohelix Dri-kapszulák2 vagy 
iii) Tárolás -20oC / -80oC vagy 
iv) Légszárítás 
 

Stabilise* 

Helyezze a tampont a szájába, és erősen dörzsölje az arcod 
belső oldalára, vagy a felső vagy alsó ajak alá. Normál DNS-
gyűjtéshez 1 percig súroljon, és legalább 20 másodpercig 
súroljon. 
Fontos: Használjon ésszerű, szilárd és szilárd nyomást. 

Távolítsa el az összes tampont a csomagolásból, ügyelve arra, hogy ne 
érintse meg ujjaival a fehér tamponfejet. 
Megjegyzés: Csomagonként 1 tampon SK-3S és MS-02 készlettel. 
                       2 tampon csomagonként SK-4S és MS-03 készlettel. 
                       3 tampon csomagolásonként SK-5s és MS-04 készlettel. 

Nyissa ki a csomagot az egyik végén. 

 

Vegyük a DNS-mintát legalább egy órával étkezés, ivás vagy fogmosás után. 
A legjobb eredmény elérése érdekében öblítse ki a száját vízzel közvetlenül a minta felvétele előtt. 
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