
 

      .לפי הסימון וגזורהדפס תוכי, לקבלת כרטיס אישי לכל דם.  לקיחת דגימות רטיסיםכ

 הדגימה לפי ההוראות הכתובות מטה.בצע את *

 .054-3378660. 85340, מיקוד 240שב שדה צבי ומ

 

מחט סטרילית, פד לניגוב, דפי בדיקה, מעטפה, יש לציין מס טבעת או : הוראות הוצאת דגימת דם 
הבדיקה.על מנת לקחת דגימת דם יש לדקור את וריד  סימן זיהוי אחר, יש לוודא שהאזור נקי בעת

נפרדת(. רצוי לטפטף כמה טיפות  הכנף או בין אצבעות הרגל בעזרת מחט סטרילית)כל בדיקה מחט
למעטפה. מחטים ניתן  על העיגולים ולאפשר ייבוש באוויר מינימום כחצי שעה, הכנס את כל הבדיקות

 .לרכוש בבתי מרקחת השתמש מחט חדשה על כל ציפור
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*מבצע לקיחת הדגימה קרא והבין את ההנחיות ומודע לרגישותה, מעבדתנו לא תהיה אחראית לנזק שיגרם 

 כתוצאה מלקיחת הבדיקה.

 

 
 ימעבדת שדה צב

 בדיקות ד.נ.א לבעלי כנף

 .ר אנה בחרט"עוץ ע"י פרופסור עבדו אורי ודי

   BGU University 

 טופס עבור בדיקת דם לציפורים

 ___/___/___תאריך:

 -הכנה

 

Step 2: Sample Information 
סוג בעל  

 הכנף

 אחר כלמידיה מקור ונוצה מין  מס זיהוי

1        

2        

3        

4        

5        

6        

7        

8        

9        

10        

 

 85340מיקוד  240משלוח:עבור עבדו מוטי מושב שדה צבי 

 0776630673פקס      0543378660פלאפון :  

EMAIL :motyabdu@walla.com 

 התוכי______________________________.שם בעל ______שם השולח:_______________

 05__-__פלאפון:__________________@___________דואר אלקטרוני:__________

 ______כתובת:________________________ __________________.פקס:

זיהוי אחר, יש לוודא שהאזור נקי בעת יש לציין מס טבעת או  סימן  דפי בדיקה, מעטפה, מחט סטרילית, פד לניגוב,

)כל בדיקה מחט מחט סטריליתאו בין אצבעות הרגל בעזרת   על מנת לקחת דגימת דם יש לדקור את וריד הכנף.הבדיקה

ר מינימום כחצי שעה, הכנס את כל הבדיקות ולאפשר ייבוש באוויעיגולים כמה טיפות על הלטפטף  רצוי. נפרדת(

 .כל ציפור להשתמש מחט חדשה עוש בבתי מרקחת מחטים ניתן לרכ למעטפה.

 לבדיקה. ₪ 40 המחיר ירד ל בדיקות מצטברות 10, מעל ₪ 45עלות הבדיקה: בדיקה אחת 

 העברה בנקאיתאופן תשלום: ביט ,מזומן ,כרטיס אשראי.


