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בדיקות מיוחדות ייבדקו לאחר חתימה על הסכם התקשרות בין הלקוח
למעבדה המרכזית (באופן חד פעמי)
כדי לקבל את ההסכם ניתן לפנות לטלפון04-6279735 :
או למיילshirley@icba.co.il :

 .1בדיקות רכיבי חלב וסת"ס
 .1.1את הבדיקות המיוחדות (שלא במסגרת ביקורת חלב) יש לשלוח
בבקבוקים של המעבדה המרכזית (כמו של ביקורת חלב) ובתוך
קסטות ,בליווי טופס "דף נתונים לבדיקות מיוחדות" (ט/ציבורי.)002/
 .1.2את הקסטות עם הבקבוקים ושאר הציוד מזמינים במחלקת האריזה
בטלפון04-6279736 / 7 :
 .1.3כאשר נשלחות דוגמאות בארגז עם ביקורת החלב ,יש להפריד אותם
מהביקורת בקסטות נפרדות ובצירוף הטופס לבדיקות מיוחדות
(כנזכר למעלה בסעיף )1.2
 .1.4יש לסדר את הקסטות עפ"י הסדר הבא:
.1.4.1

החזק את הקסטה כאשר החורים נמצאים מאחורה.

זהו הצד האחורי
.1.4.2

.1.4.3

הכנס את הבקבוק הראשון לבדיקה בצד שמאל של הקסטה
ורשום בטוש מחיק (שאנחנו מספקים) את מספרו הסידורי
של הבקבוק הראשון והאחרון ( לא של הפרה ) .
לדוגמא:
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הנחיות לשליחת בדיקות מיוחדות

עמוד  2מתוך 2

 .1.5נא לשלוח כ ¾ -מנפח הבקבוק (לא למלא עד הסוף) ולהוסיף כדורית
חומר משמר .לחכות  10דקות עד להמסת הכדורית ולערבב (החלב
צריך להיות צבוע כדי שהחומר המשמר יעבוד).

חשוב מאוד
• יש לשמור העתק של רשימת הדגימות שנשלחו למעבדה משום
שהתוצאות נשלחות על פי מספר סידורי של הבקבוקים ולא על פי מספרי
פרות או כל סימון אחר.
• נא למלא את כל הפרטים בטופס " דף נתונים לבדיקות מיוחדות ":
 oשם היצרן
 oמספר משק ( בעל  6או  7ספרות )
 oמס' טלפון לשאלות
 oתאריך דיגום
 oסוג הבדיקה הנדרשת (רכיבים ו/או ספירת חיידקים כללית")
 oכתובת דואר אלקטרוני או מספר פקס
• המעבדה לא מוסרת תוצאות בטלפון.

 .1בדיקות ספירת חיידקים כללית
.1

.2
.3

.4

את הבדיקות יש לשלוח בבקבוקים של המעבדה המרכזית
(בקבוקים סטריליים בנפח  50מ"ל) ובתוך קסטות ,בליווי הטופס
"דף נתונים לבדיקות מיוחדות"
את הקסטות עם הבקבוקים ושאר הציוד מזמינים במחלקת
האריזה בטלפון04-6279736 / 7 :
את הדגימות יש להוביל מהרפת למחלבה בתוך פתיתי קרח (בארגז
קרח של מיכלית החלב) .צריך לבקש מהנהג לשים את הדוגמה
(בקבוק  +קסטה  +טופס נלווה בתוך שקית ניילון) בתוך הארגז של
המחלבה המכיל את הדגימות עם הבר-קוד למעבדה המרכזית.
התוצאות ימסרו בדואר אלקטרוני או פקס (אין מסירת תוצאות
בטלפון).
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• ניתן לשלוח רק חלב תקין ( ללא גבן ,דם או סימני דלקת עטין קלינית )

