הוראות מתן זרע לצורך בדיקה או השבחה:
 .1בבדיקת זרע יש להת זר כשלושה ימים )מומצע  2-6ימים( בטרם הגעה לבדיקה .שימו לב -במקרה של חיפוש זרע
הבדיקה עשית באופן פרטי בלבד )הקופה לא ממ ת חיפוש זרע( ויש להת זר לפחות עשרה ימים.
בכל מקרה יש לתאם תור לפ י כל הגעה למעבדה בטלפון0508553558 -
ו'08:00-12:00 -
לפי הזמ ים הבאים בלבד )אין מע ה בזמ ים אחרים( :א'-ה'08:00-19:00 -
 .2יש לתת את הדגימה ישירות לכוסית סטרילית כמו של שתן .את הכוסית יתן להשיג בקופת חולים מצוות האחיות.
 .3אין להשתמש בכל חומר סיכה או חומרים כימיים כגון -סבון ,משחות וכו' מלבד שמן תי וקות והמעט ככל האפשר.
 .4במגזר הדתי יתן להשתמש בקו דום הלכתי .שימו לב -זהו קו דום ללא קוטל זרע השו ה מהמצוי בביתי מרקחת!
 .5יש להגיע עם הדגימה תוך שעה )גג שעה וחצי( מרגע ה תי ה כשהכוסית מכוסה בלבד ללא קירור או חימום שלה.
 .6במקרה של צירוף השגחה חיצו ית -יש לתאם עם המעבדה ולוודא הגעה בזמן של המשגיחה לטיפול במעבדה.
הערות בימי קורו ה-
 .1יש להמ ע מ וכחות של מעל ש י א שים בחדר ההמת ה.
 .2בהגעה ,יש למלא דף תו ים ) מצא בדלפק המזכירה בחדר ההמת ה( בצורה מסודרת וברורה.
 .3זמן השבחה ה ו כ 20-60 -דקות .עדיף להמתין בחוץ ולחזור על פי ה חיות הביולוג בכדי לא ליצור צפיפות.
 .4בבדיקה ,יש לתת את דגימת הזרע עם דף ה תו ים ותשובה תשלח תוך עד ש י ימי עסקים לאימייל המצורף .אם
דרש להעביר העתק לרופא א לציין גם את האימייל של הרופא ובכך למעשה יתן אישור העברת מידע.
 .5לא חייבים בדיקת קורו ה אך חובה להגיע עם מסכה ובכיסוי מלא של פה ואף!
 .6הטיפול במעבדה עשה ללא וכחות ה בדק בפ ים!
מה להביא אתכם לבדיקה /השבחה-
 .1דגימת זרע בכוסית סטרילית )יש במעבדה כוס סטרילית אבל המתן בשירותים(.
 .2התחייבות +הפ יה.
כיצד יתן לשלוח התחייבות למעבדה?
 .1פקס0773183756 -
 .2אימיילTidharlabs@gmail.com -
 .3בהגעה למעבדה .במידה והגעת ללא התחייבות ,יתן להשאיר אשראי לערבות ולהעביר התחייבות תוך יומיים.
דרכי הגעה
בוייז" -המרכז הארצי לפריון קריית מוצקין" ותתקבל ישר כתובת והוראות הגעה מסודרות.
הכתובת -קדיש לוז  11קריית מוצקין .כ יסה לב יין מהצד של רחוב משה שרת!! בית רימון קומה ראשו ה-
מרפאת רימון.
ח יה -חופשית ברחוב ומאחורי הב יין.
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