
 הזהרות

הבדיקה עיקרון  

 

 מטרת השימוש

 בחלב להערכת כמות התאים הסומטיים בדיקההוראות   

 

   ביצוע הבדיקה

 

 

בדיקות באותו  מספרניתן לבצע בדיקה בודדת או לבצע 

 .זמן

רשום מספר מזהה על כל מיכל 

, דגימת חלב ועל כל מקלון בדיקה

 .הבדיקהלפני ביצוע 

  

  לפני ביצוע  מעט חלבהוצא

  .הבדיקה

 ינו הוצא דגימת חלב לתוך מיכל נקי ומסומן. המיכל א

 .דגימהחייב להיות סטרילי. ערבב את ה

 
 

  באמצעות הפיפטה שסופקה

טיפות  4טפטף  עם הערכה,

חלב על גבי העיגול 

המסומן במקלון הבדיקה. 

הנח לחלב להספג לאחר כל 

 טיפה שהוספת.

 

 

  טיפות נוזל הגבה  4הוסף
לעיגול המסומן במקלון הבדיקה, באזור שבו 

 חלב. טיפטפת
 
 
 

 

 

 דקות  5המתן 

 

 

 

 

 

  הערך את כמות התאים הסומטיים

על ידי השוואת הצבע שהתקבל 

  סרגל הצבעים.במקלון הבדיקה ל

 דקות,  5, מעבר ל המתנה ממושכת

עשויה להוביל לשינוי צבע שיוביל 

  שגויה.לתוצאה 

 

 

 

 

 

  סימני דלקת עטין  עםיש להמנע משימוש בחלב קולוסטרום או

)גושים, שינוי צבע וכו'(. דגימות כאלה עשויות שלא קלינית 

להספג לתוך מקלון הבדיקה והתוצאות עשויות להיות לא 

 מהימנות.

  החליבה. אם נדרש, ניתן רצוי לבצע הבדיקה מיד לאחר

 שעות בקירור. 8לשמור את דוגמת החלב עד 

  להגיע לטמפ' החדר,  ויש לאפשר ל ,במקרר היהאם החלב

 לפני ביצוע הבדיקה.

 ערבב את החלב לפני ביצוע הבדיקה.יש ל 

  הפיפטה היא רב פעמית.  פיפטה שסופקה.רק ביש להשתמש

 ניתן לשטוף אותה ולאחסן בקופסה.

 יפטה במקלון הבדיקה כשמטפטפים את החלב.אין לגעת עם הפ 

 .חומרים משמרים, כגון ברונופול, ימנעו מהבדיקה מלעבוד 

 .אנטיביוטיקה אינה מפריעה לביצוע הבדיקה 

 צע הבדיקה במקום מוצל, רחוק משמש ישירה ובטמפ' ביש ל

 ˚C – 35˚7בשל 

 

 

 

 

מספר התאים פותחה לצורך הערכת  Porta SCC Quickבדיקת 

 הסומטיים בפרה בודדת.

 

על תגובה כימית בין חומר  תמבוסס  Porta SCC Quickבדיקת 

צבע, המצוי ע"ג רצועת הבדיקה, ואנזים המצוי בתאים הנמצאים 

בו שעל גבי מקלון הבדיקה, בחלב.  תגובה זו גורמת לכך שהאזור 

יהפוך כחול. ככל שהצבע הכחול כהה יותר כך בוצעה הבדיקה, 

 יותר. כמות התאים הסומטיים בדגימה גבוה

 

 

 

 

בדיקה זו פותחה לצורך הערכת כמות התאים הסומטיים בחלב 

בלבד. הבדיקה איננה מהווה אסמכתא לבדיקת מעבדה ואינה צריכה 

יש להיוועץ ברופא ווטרינר לפני התחלת לשמש ככלי דיאגנוסטי. 

 טיפול כלשהו.

 

 יבוא ותמיכה מקצועית : גאלובס תזונת בעלי חיים, בריאות וממשק בע"מ

0545655807 ,anat@galooves.com 

 ארה"ב, Porta Checkייצרן: 
 

mailto:anat@galooves.com

