
  في معھد المصول واللقاح المنتجةالعدد التشخیصیة والمحالیل المختبریة 
عدد 

  االختبارات
  ت  اسم المادة  التعبئة  االستخدام

100  Test الكشف عن التسمم بالباقالء .  Kit Glucose 6-phosphate Dehydrogenase 

(G.6-P.D.)  

1 

50  Test الكشف عن :  
 .  E.Coliالبكتریا المعویة  -١

٢- Salmonella Paratyphi(A) .  

50 ml Kovac’s   Reagent 2 

200  Test البحث عن   -١)Albumen( باإلدرار . 

 . الكشف عن إمراض الكلى -٢

Kit Protein  in   Urine 3 

250 Test  125  . الكشف عن الصفراء باإلدرار ml Lugol’s  Iodine 4 

500 Test  50  . التحري عن كریات الدم الحمراء غیر الناضجة ml Reticulocyte’s   Stain 5 

200 Test  الكشف عن عصیات السل)T.B. (والجذام .  Kit  Ziehl  Neelsen  Stain ( Z.N.  ) 6 

2500  Test الكشف عن مرض فقر الدم -١ . 

  )الھیموكلوبین( لتحدید مقدار خضاب الدم -٢

  . بطریقة سالي  

500 ml 0.1  N Hydrochloric  Acid 

 (0.1 N HCL) 
7 

50  Test  الكشف عن الطفیلیات في الدم .  Kit Giemsa Stain 8 

100  Test  كریات الدم    وأنواعفحص صورة الدم  -١
 . البیضاء ونسبتھا

الكشف عن اختالف أنواع وإحجام كریات الدم  -٢
  . الحمراء

Kit Leishman Stain 9 

100  Test الكشف عن جرثومة الخناق)K.L.B.(  Kit Diphtheria Stain 10 

60  Test الفصیحات (معرفة عدد األقراص الدمویة -١
 . )الدمویة

  الكشف عن بعض اإلمراض الوراثیة واللوكیمیا  -٢

125 ml Platelet  diluting  fluid 11 

10    Test الكشف عن الدم الخفي في الخروج .  Kit Occult  Blood 12 

200   Test الكشف عن إمراض فقر الدم .  Kit Heamoglobin 13 

500   Test  الكشف عن مادة)Urobilinogen ( 250  .في اإلدرار ml Ehrlich  Reagent 14 

50  Test   الكشف عن مكونات حصى الكلى .  Kit Stone analysis 15 

250 Test التحري عن الصبغة الصفراء  -١ 

  الكشف عن إمراض الكبد في اإلدرار -٢
kit Bile  pigment 16 

)٢- ١(  
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2500 Test   الكشف عن عملیة ترسب الدم لاللتھابات في  -١
 . الجسم

الكشف عن إمراض الروماتیزم واإلمراض  -٢
  . السرطانیة وبعض اإلمراض الحادة

1 L Sodium Citrate for Erythrocyte 

Sedementation Rate (E.S.R.) 

 

17 

2500 Test 1  . معرفة عدد كریات الدم البیضاء في الدم L White  Bloode Cell  Diluting  Fluid  

(W.B.C.) 

18 

200  Test التفریق بین البكتیریا السالبة والموجبة .  Kit Gram stain 19 

200  Test  ھو جزء من مادة)GPT Kit ( المستخدم
  . لفحص إمراض الكبد والقلب

1 L 0.4  N  Sodium Hydroxide 

 (0.4  N  NaOH)  

20 

100  Test فحص مرض الیرقان في الدم .  Kit Bilirubin 21 

500  Test  فحص األنسجة لتشخیص الخالیا الخبیثة أو
  . الحمیدة

Kit Harris’s Haematoxylin 22 

50  Test  الكشف عن اإلمراض التي تصیب الدماغ والنخاع
  . الشوكي

Kit Cerebro  Spinal  Fluid   (C.S.F.) 23 

500 Test   

 

الكشف عن مرض أبو صفار عند حدیثي  -١
 . ةالوالد

 )GPT Kit(و)Got Kit(یستخدم كجزء من  -٢

    

1 L Buffer  PH  7.4   24 

400  Test 1  الكشف عن السكر في اإلدرار L Bendict’s  Reagent 25 
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