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    הוראות הבדיקה                                  

 

 הוראות ביצוע הבדיקההכימיה מאחורי הבדיקה ו

 

 

-L, מכיל מצע קיבוע פד ההגבה שבמקלון הבדיקה

lactate. 

י "מצע זה מחומצן ע, דרך סידרה של תגובות אנזימתיות

בחלב תוך כדי ( LDH)לקטאט דהידרוגינאז 

 משתנה ל nitrotetrazolium blueשהאינדיקטור 

purple formazan . עוצמת הצבע הסופית

 .בחלב LDH פרופורציונאלית לריכוז ה 

 
 

 הוצא מקלון בדיקה מן המיכל.  .1

 סגור היטב את המיכל.

 .הבדיקההוצא צליפים לפני ביצוע             

 

אסוף דוגמת חלב  אוצלוף ישירות על מקלון הבדיקה  .2

 מפול( לתוך מיכל נקי ומסומן.)מרבע או 

 המיכל אינו חייב להיות סטרילי. 

 ערבב את הדגימה.

 

 

 

 

אם החלב נאסף לתוך מיכל, טבול את הפד שבמקלון  .3
 בדוגמת החלב. הבדיקה

 
 
 
 
 
 

 הוצא את המקלון מהחלב ונער משאריות חלב. .4

 

 

 המתן דקה והשווה את הצבע שהתקבל בפד  .5

  .לסרגל הצבעים שעל גבי המיכל   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 הבדיקה בשמש ישירה. אין לבצע את 

 יש לאפשר להם  ,אם החלב או מקלון הבדיקה היו במקרר

 להגיע לטמפ' החדר, לפני ביצוע הבדיקה.

  ערבב את יש ל, דקות 11למעלה מ אם החלב עמד במשך

 החלב היטב לפני ביצוע הבדיקה.

  יש לאחסן את מקלוני הבדיקה, שלא היו בשימוש, במיכל

. . סגור  היטבלאחר השימושמיד סגור את המיכל המקורי.

 מקלוני הבדיקה רגישים לאור וללחות.

  בדיקה זו תוכננה לצורך בדיקת חלב בלבד. בדיקה זו לא

אם דגימת החלב נבדקה עם נוזלים אחרים כגון שתן ודם.

מכילה קולוסטרום, יהיה קושי בקריאת התוצאה בגלל צבע 

 החלב.

 .אין להשתמש בחלב המכיל חומרים משמרים

 

 

  2חסן בואהמוצר יציב בתקופת התוקף אם˚C – 25˚C  .

 .מומלץ לאחסן במקרר

  צבע פד ההגבה שבמקלון הבדיקה צריך להיות צהוב בהיר

לפני השימוש. יש להמנע משימוש במקלונים שצבעם השתנה 

 .ישיר לאורממושכת כתוצאה מאחסון ממושך או מחשיפה 

  אין להשתמש במקלוני בדיקה שצבעם השתנה בגין אחסון

ממושך.

 .שמור את מיכל אחסון מקלוני הבדיקה סגור היטב 

 ם פד ההגבה במקלון הבדיקה.אין לגעת ע 

 

נעשית ע"י השוואת הצבע שהתקבל במקלון  LDHהערכת ריכוז ה 

הבדיקה לסרגל הצבעים שע"ג המיכל. ככל שהצבע שהתקבל כהה 

הנמצא בדגימת החלב גבוה יותר, דבר   LDHיותר כך ריכוז ה 

 המעיד על סיכוי לדלקת.

 
תוצאת בדיקת 

Udder Check 
 LDHפעילות  סבירות לדלקת

 100U/L> נמוכה -

 100-200U/L בינונית +

 200-500U/L גבוהה ++

 500U/L< מאוד גבוהה +++

 

 

משמשת לזיהוי חלב עם רמה משתנה של  Udder Checkבדיקת 

LDH.  יש להיוועץ ברופא . תוצאת הבדיקה אינה דיאגנוזה למחלה

 התחלת טיפול כלשהו.ווטרינר לפני 

 

 

 

 


