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 "פעם X 6000 בהגדלה זרע תאי חיפוש" לבדיקת הנחיות

 תחת בהסתכלות זרע תאי למצוא שמטרתה ייחודית זרע בדיקת במעבדתנו לעבור עומד הינך! יקר מטופל

 אלהקפי, תקינים ותנועה צורה בעלי זרע תאי שימצאו במידה, הבדיקה מטרת. גדולה בהגדלה מיקרוסקופ

 (. IVF) הביציות שאיבת ליום יבויכג בה ולהשתמש, הזירמה שארית את

 

 :הבאות ההנחיות על להקפיד מומלץ, הזרע תאי למצוא הסיכוי את גדיללה בכדי

 יחסים מקיום התנזרות של ימים 17 -ל האפשר ככל קרוב להיות המטופל על" חיפוש"ה ביום 

 אם יש קושי בעניין זה מומלץ להתייעץ איתנו.(. 20 -ל 14)בין 

 נתינה שבין שעה עד שעה חצי בין של בהפרש, נתינות 2-ב לתת מומלץ" חיפוש"ל הזרע את 

 . לנתינה

 להוסיף יש שאותו נוזל" , זרע שימור נוזל" ולקחת למעבדה להגיע יש החיפוש לפני ימים כמה 

 .המעבדה הנחיות י"עפ לזירמה

 ולשריין מראש כחודש, המעבדה מזכירות מול התור את לתאם מומלץ, בתורים העומס בשל 

 .פנוי מקום של בסיס על אפשריים ימים מספר

 המיועד ההנחיות דף את לקרוא מומלץ, לחיפוש בנוסף תרבית בדיקת משלב והינך במידה 

 .לתרבית

  12-ל מעודכנות דם בדיקות לנו להמציא יש, הדוגמה את להקפיא שנוכל בכדי, חוק פי על 

 :הבאות המחלות של נוכחות השוללות האחרונים החודשים

1. H.I.V. – איידס. 

2. HBS Ag – מסוג( נגיפית צהבת) הפטיטיס B. 



 

06\24מס' טופס  1גרסה  22.8.2  
ברטובאושר ע"י ד"ר רעות   

3. HCV – מסוג( נגיפית צהבת) הפטיטיס C. 

4. VDRL- syphilis antibody 

5. CMV-IGM 

6. CMV-IGG 

 עלול אלו לבדיקות תשובות מתן שכן, בהקדם ולבצען המשפחה מרופא לבקש יש ל"הנ הבדיקות את

 הטיפול מתום כשבוע.  שיימצא הזרע את להקפיא נוכל לא להגעתן ועד ימים לחודש עד להתארך

 . ממושך לזמן זרע להקפיא רישיון יש שלו מסודר זרע לבנק המוקפא הזרע את להעביר יש, במעבדה

 

 .בלבד המטופל באחריות היא השגחה הזמנת. לבדיקה השגחה להביא יכולים, בכך המעוניינים מטופלים

                                                                                                                                                                                                                                                      .החולים בבית זה בעניין להתייעץ מומלץ, צדק שערי חולים בית של למטופלים

 03-5320770  ': מס' בטל למעבדה נותלפ ניתן נוספים ובירורים לשאלות


