
Aplikator jest teraz załadowany 
i gotowy do pobrania próbki. 
Wszystkie części są przeznaczone 
wyłącznie do jednorazowego 
użytku. 

Instrukcja obsługi aplikatora do pobierania 
próbek tkanki z ucha zwierzęcia (TSU)

WAŻNE! Przed popraniem próbek, próbnik TSU należy przechowywać  
w temperaturze pokojowej (maksymalnie przez 12 miesięcy). Unikać  
skrajnych warunków - bardzo wysokiej i bardzo niskiej temperatury.

Wyciągnij probówkę TSU z opa 
-kowania. Próbnik powinien być 
złożony w jedną całość. Jeżeli 
jednak jego elementy są od-
dzielnie należy je ponownie 
złożyć.

Upewnij się, że uchwyt znajdują-
cy się u podstawy aplikatora jest 
pusty, a następnie naciśnij zacisk  
aby go otworzyć.

Umieść probówkę w aplikato-
rze jak pokazano na rysunku. 
Zwolnij zacisk, aby zablokować 
probówkę. 

Ostrożnie ściśnij rączki aplika-
tora i w razie potrzeby dopasuj 
położenie probówki. Po prawi-
dłowym osadzeniu końcówka 
aplikatora będzie ściśle przyle-
gać do czerwonego plastikowe-
go klipsa.

Puść rączki. Usuń czerwony plastikowy klips 
pociągając go na zewnątrz
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UWAGA! OSTRE ELEMENTY, RYZYKO SKALECZENIA!
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A. Przygotowanie aplikatora do pobrania tkanki



Instrukcja obsługi aplikatora do pobierania 
próbek tkanki z ucha zwierzęcia (TSU)

Upewnij się, że w aplikatorze 
znajduje się nieużywany prób-
nik. 

Uwaga! W próbnikach już zu-
żytych widoczny jest czerwony 
tłok.

Nasuń aplikator na ucho tak, 
aby przebijak znajdował się 
w odległości 2,5 cm od ucha. 
Uważaj przy tym, aby omijać wi-
doczne żyły i chrząstki.

Sprawdź, czy pobieranie zakoń-
czyło się powodzeniem. Jeśli 
nie, wyrzuć próbkę i powtórz 
czynności z nowym próbnikiem.

Pobierz próbkę ze wskazanego  
powyżej obszaru (2,5 cm od 
głowy, 5 cm od krawędzi ucha).

Rozsuń rączki aplikatora i wyj-
mij zużyty przebijak. Wyrzuć go 
bezpiecznie.

Ściśnij rączki aplikatora, aby po-
brać próbkę, następnie zwolnij 
zacisk. Spróbuj to zrobić jed-
nym płynnym ruchem. Poruszaj 
się ze zwierzęciem i nie walcz  
z jego ruchami. 

Usuń probówkę z aplikatora.
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UWAGA! PRZEBIJAK JEST BARDZO OSTRY!

WAŻNE! 
Próbki tkanki należy przechowywać w temperaturze pokojowej. Najlepsze wyniki 
uzyskuje się, gdy próbki są analizowane w ciągu jednego roku od pobrania.

B. Pobieranie próbki tkanki z ucha


