טופס משלוח דגימות מיכל חלב למעבדה לבריאות עטין

טופס טע 60-60-מהדורה12.1.06 :

המשק השולח ________________:הישוב ____________:מס' המשק __________:טל'__________:
דוא"ל המשק _______________________:תאריך _________:הרופא המטפל_________________ :
סוג הגידול :בקר  /כבשים  /עזים

כמות חלב במיכל__________:

מס' רישום במעבדה

מס' נחלבות___________:

יש לסמן את הבדיקות המבוקשות בעמודה משמאל:
מס'

זמן מירבי
לקבלת תוצאות
(ימים)***

(ש"ח ,ללא מע"מ)

אבחון של כלל הפתוגנים לבקר

7

022

1

אבחון פתוגנים עיקריים לעטין בתרבית  -בקר*
(מיקופלסמה בוביס ,סטרפ .אגלקטיא ,סטפ .אוראוס)

7

11

2

נוגדנים לבת-שחפת
מיועד למשקים משפחתיים שלא ביצעו את
הבדיקה לכלל העדר דרך ביקורת החלב
נוגדנים ללפטוספירה הרדג'ו (עכברת)
מיועד רק למשקים שלא חיסנו כנגד המחלה
נוגדנים ל BLV
אבחון מולקולרי של נשאות ל BVD
אבחון מולקולרי של פתוגנים עיקריים לעטין  -בקר
(מיקופלסמה בוביס ,סטרפ.אגלקטיא ,סטפ.אוראוס)

7

אבחון בתרבית של פתוגנים עיקריים לעטין  -צאן*
(אגלקטיא מדבקת וסטפ.אוראוס)
אבחון מולקולרי של אגלקטיא מדבקת  -צאן

0

ספירה חיידקים כללית ומבדלת

1-5

3
4
1
6

0

הבדיקה

עלות

3

33

7

33

7
7

33
113

2

03

7

11

2

03

**2-1

43

לביצוע

* בדיקות אלה מוסמכות בהתאם ל  ** .ISO17025אם ספירה בלבד ,עד יומיים .אם ספירה ופתוגנים  -עד  7ימים.
*** ימי עבודה -מרגע הגעת הבדיקה למעבדה
הערות:
___________________________________________________________________________________
האחריות על הדיגום הינה על הלקוח .יש לקחת בחשבון שהצהרה על התאמה למפרט או תקן אינה לוקחת בחשבון
את אי ודאות הבדיקה ,למידע נוסף על אי הוודאות ניתן ליצור קשר עם המעבדה.
יש לפעול בהתאם להנחיות הבאות:
לצורך דיגום נכון מהמיכל יש להפעיל את הבוחש למשך כחמש דקות ,לדגום בעזרת מוט הדיגום כ 52 -מ"ל ישירות
מהמיכל לכוסית/מבחנה סטרילית .יש לסמן בעט בלתי מחיק את תאריך הדיגום ושם המשק ולאחסן בקירור עד
לשינוע.
יש לדאוג לכך שהדגימות המיועדות לספירת חיידקים תגענה למעבדה תוך  84שעות מהדיגום.

אני מאשר/ת בחתימתי ביצוע בדיקות אלה ע"י המעבדה לבריאות עטין בהתאם לנהלי האיכות ולתקן
 ISO17025וכן לשלם עבורן בהתאם לכתוב לעיל.
שם מלא _______________________ :חתימה____________________:

