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 صحة اإللدارة مبتكرة اتني وتقاتجنت ومیة عالدة جودیمبتق  التزمتاسع وطاق ن علىیة صحیةرعا شرك ة Helvetica (HHC)یة الصحیةالرعا كزمر يُ◌دع 
 اةالحي.دةولتحسین جو 

 
 اصیاى التشخإلنسان إلة اتنا من صحنتجاتد متم انتجایة وملمعملت اثألبحت.

 
 نقالت دمةالخنا و لعمالئي نادمھا.ئشركا اختیارالمنتج و دةث جویمن حمدھج انا ونفي ممارسات یمھ القنعكس ھذ ،بالتفو نا بالتزامومةعألعمال،اءسو ق 

 
 

 ا لجودةمراقبة /لجودة ضمان ا
 كمي الوسیل الفیرالحم تحكم فیاللوامع 

بنج ىإل ا سا تایلمع یفو جارختنج یوونال ضمحال میخضتبً◌  سالل صصخممادخت 
للعیناتوسییرفال ملحال سقیا وراجخستاال ة كفاءحدیدلت وفةعرمل ا غیرعیناتال   مع

اءاترج إ منحققلتا ووفةعرم الیر غ ءخطاأل استكشاف وابتھااقرم وزیئیجال تبارخال ا
 اه.حصالوإ

 ةعیة والمخصصرجات المللوحا
 ةخیصي تشیةعرج محاتلو - یةیر السرحققالت حاتلو - مخصصةال OEMحاتلو 

 HBVاتوحل  - ھعدوب صاللم ةعلیفا تالبق ان قبل مااتوحل - ة متعددتوحال -
ضحمل ایةساس ححاتلو  - HBVح لقااتوحل  - HBVقاحل توحال  - ةولیالط
 الضالكمیة للحمو نووي. ةطیالخ توحاالل - نوویال

 النووي ضملحار اسلسلي الختبالت ة البلمرر تفاعلضوابط ومعایي
(، NATالنوویحمض التبارخ االزةممت عاییر  )مذات  NATtrolاتنتج متعتبر 

مضخیلت وااجستخراال والتنبیذ ك ذل فیبما  NATتبارخ ا خطواتكل  فیحكمتت التي 
 شفكالو.

 
 دعم ریغ   ·
  ةیزییلس( اتجدر 8-2تةثاب )دریبفة تغر  ·
 یكم ·
 

تائنالكا ویاربكتال  - ةمي كیةح  عضویةناتكائ
لمخصصا  NATtrolالنوویالحمض   - وسییرالف NATtrolرتبااخ  -یقةالدق 

 جاخرواالست مخیلتض اطوابض. -ینق  DNA -توحاالل  -راتتباالخاییر اومع 

 یرجخال الضوابط التشغي
یصتم  تضخیمب طواكض  NATtrolرتباالخ جیرالخای ل التش غضوابطمیم ت

مي یو أساس علىیةیئ الجزتراتباخ االحةص ن محققت للملةكا یةمل عاجخرواست. 
تایلیلطف اعن شفوالك یةطر والفیةیربكتلوا یةفیروس البطا الضوذه ھوافرتت 

 ةمنخفضعل ال الفرد یزاتتركب طةمتوسوال.

 ةلمرفقساسیة ااأل جالبرام
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ةدة خاصما
باتھ لواال بائیالو الكبدي ھابتلواال دزاإلي روسفي لةبییجاإل ازماباالل ·

 Cبدیالك 
بالتھ واال یائوب البدي الكلتھاباال وزید اإل لفیروسةمزمر تیناع ·

 Cبدیالك 
 تراو ست أاللخ ضم حعیربا نیلیثاإلي نیأم ییة في ثنائما سلبالزب ·
 یرعفالعون الإعالن  -رلعیاة اعالي وبائي الكبدي البتھا لاالناتعي  ·

 عجم میرغ/عجمم –ةرجالد یعال  بشریمصل  ·

  ات انقالب تفاعلیة المصللوح
 -،سلیل التسمرةبلل اعل تفا Cي الكبدتھابل الوب اكبدیل التھاب،اال ئياإلي فیروس،ال ادز

 حدا ورعض لمتبأعرا.ك ردصمةیعجرم ةدامل ریب یریرس ةصخشمو ةیرشبً◌ا نودب 

ءي ش أي فقدخاطرة مدون اصرلعنا ل كحص فكن یمنھفإ مدةج م نقیةزما بالمن ،طازجة 
ك لذلة  لنزف ایاتعمل نبي تالوق اتیاد زونوتك لجةمعا  أثناءلھي تعدأو نةعیال. ضیق،

 ق المصل ع تفاعلیة النقالبیةت الشخصایانلب ابعةامت نیمك ربن.

 یةضوابط مصل
راتبخاال اتجراء إأداء  تقییمي فامھاخد الستابطالضو لغیتش إلى  SeraConتھدف 

 .Cدیلكبا ابلتھ اال ودزاإلي حةلي ومكافااألستر ملللعا یكمال دحدیي للتمناعال
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 حیاةعلوم ال

 تعددة النسائلم/لةة النسیحیدو ةضادام مجسأ
ةیسیرو فیناتبروت ضد ادةالمض امألجس اھذه یھج تویتم 
 . یةعلمناا راتیلمعاا  فییر كب بشكلخاصة  وتكونمعینة
لك ذ في بماخدامات االست منعة مجمو في مفیدةوتكون 

ي المناعلتبقع وازیمن باإاللمرتبط اعیلمنا  تزممالمقایسة 
الكیمیاءو  ولاأل لنوع امن إلیدز ایروس وفیةعلمناا یةجلنسي ا
 لو األلنوعا من ریش البدمال اضابیض وومة اللمففیروسو
 .انيالثوعلنا من  بشلایر دم االضابیضو مةولمفل افیروسو

 قعة الغربیةار البطقم اختبأ
روسیة فیناتیوتبر  ضدةجھوالم دة المضااألجسام ید بتجسغربیة البقع المحتس 

 القةناعم الص نقلفیروس رتواف م.نةمعي ردي.

 
 Autoblot 3000جھاز 

جةلمعا یرمعاي  AutoBlotیةرب الغحدد معالج البقعةي 
 یةعلو.

 یسدد تأكإجھا
االتحا ساتلقي ختباراال خدمات وختباراال جموعاتم 

  ومعایرتھاألكس ادة.

Cellkines )سیتوكینات/النموعو امل( 
ةیعبیط یةر بش عواملو أكیناتسیتو  CELLKINESتُ◌دع 

كل رصد م  . ھو جنةلمھا شریةلبا كیناتسیتوال نةج مھأو
 .ذلكیرحظة غ مالى تتم حتةیلونولق ایةیكاإلشر 

تانیتورب / تاالل ةیقن ةیسوریف  حُ◌
ةیقن   تااللزوركس  ح ُ◌ اللخ  ةیدعم  ماخ  اط ةیف لئاوس

  یةصلیة أة نقیروسیینات فبروتو.

 ام المضادةجساأل تاختبار
 ریشب و مصلفي بالزما أ. IgGادةلمضام األجسبھ الكیفي لكیفي وشال شفكلل 

ةیسمقا  - HHV-6 IgGادةالمض امألجس لیمزاإلن برتبطمال اعي المنلممتز امقایسة 
طبرت الممناعیال ممتزال سةمقاي  - HHV-7 IgGادةالمض امألجس للمناعیا ترشیحا ل

 .KSHV/HHV-8 IgGمباإلنزي 

 اعةعلم المن -ط باإلنزیماعي المرتبسة الممتز المنیمقا  مجموعات
 IgMو IgGادةالمض امجس ألللكمي القیاسل  IMMUNO-TEKطقم أ تصمیمتم 

 رىخألجیة االبیولو ئللسواخالیا واال عة زراتسقاءاس من. IgAو
 

توبیناغلل اافتشاك  IMMUNOTEKطقم أطیعستت 
ابم واع األن منعدید ال منمیتھا كحدیدتو لفةتخلما مناعیةال 

 لفأرنسان وااإل كفي ذل.

معل  -ط باإلنزیماعي المرتبسة الممتز المنیمقا  مجموعات
 ساتالفیرو

تصم  یلكم قایاسلل  RETRO-TEKطقم أمیم ت
-HIVةریقھق ال الفیروساتمن یةوسیر الفاتللمستضد 

ا الخالیةاعزر  فیدھاایج إم تیالت  HTLVو SIVو 1
خرىأل اةجیولوالبي  السوائلو أزمااللب او أل المصأو 

 عمن االتین حثب.

ییائبیوكیم الوك والسلتنقیة االتاءجرإ وسیةروالفي عاترالز ابةراق م فییدمف 
 روسللفي.

 خیصاتالتش                                
 عةسریارات االالختب -الفیروسات التشخیصیعلم  

· HCVSCAN وHIVSCAN 
نزخ ةجرد یف  -تفسیرال وخدامستاال ھلس  -( %99)< ( &نوعي %99التحسس )< يعال -دقائق  5من أقل فیائجنت الھرتظ   -سریعل اتبارخاال  يُ◌

 ةفالغر ةارحر

· InstantChek HIV 1+2 
ھلس  -تواخطل ایالثث اختبار  -( %99.5)< ( &عي نو%100سالتحس )< يعال -واحدةیقة دقمن أقل  فیجتائ النھرتظ   -یع السررتباالخا 

نزخ رغال ةرارح ةجرد یفةف -والتفسیر مداتخاالس   يُ◌
 

 سریعةالالختبارات ا -قة التشخیصیقيء الدعلم األحیا 
· Strep A Chek  :ةالمیانھرلبا ي ونزلمیكاسریة الكتاالني ویةحائیة السنیسرالو البنیة یةیسرلنا  عنلكشف ل)دقیقة 30خالل( سریع  بارختا 

· Gonochek II  : م الدات انحاللعقدي ب من. -وعة أالظني لمجم دحدیتلل سریع تبارخا 

 :لھاثیلم وخبرة الدمةخ   Helveticaحیةعایة الص الركز مرقدمي 
تطلبا لل خاصةعارأس  -نتتراإلن بر عني فدعم  -لعالم احاء أنیعجم  فیباب ال إلىبابل امن یةلوجست وللوح ماتخد  -نیمجا حنش  -عةسا  48اقبمر یلتوص 

 .روبیاألو داتح االخال دالرسوم ولمضافة امةقي البةرین ضم فاءإلع امیت ، المجتمعاتینب تواأد -ةویالسن/ةریدوال 

ا انراعسأ ىلع لوصحالب؟ھألو ھل لدیك أي أسئلة    سھم نوكتمتً◌
(،سعاراأل م خالل نظا http://occ.bz/chat/18876-33555)ةالدردش ، عبر )sales@h-h-c.comنیو)اإللكتریدبربنا عبر ال صالت 

 (03 97 534 22 41اتفلھ أو عن طریق ایبعلى موقع الو )+
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