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Helvetica Health Care (HHC)   کیفیت با ھایوری آن ف والتحصو م استده شعھد مت کھ استالمت سات خدمدھنن کئھ ارام عظیرکتش یک
 کندگی ارایفیت زبود کت و بھسالم ندئھ.ت مدیریا براینھ ای رو نوآورا 

 
ر تیا اخ در کھتی خدما وشرکا  انتخاب یامحصول یت کیفنھ زمیدر  کارزار با و تجارتبھ کردمان روی و خود ھاییت فعال در راا ھزش ار اینما

  مرارق یانمانمشتر ،اذاشت نمایش گبھ  بھترین شکلبھ ی دھیم یمھ.
 

 تحقیقاتصواالھی و محشگی تا تشخیص آزماینسانا استتی . ت سالمتصواالمل محت ما شصوالمح
 
 

 تیفیان از ک اطمین/ کنترل کیفیت
 برأید تای مورل ھنترک لید وای سیروود )دادتع(

نمونھ ری ساکنار  درئیکل نوکاسید  تقویت واجستخر اراحل م درادھستف ا ھدفبا 
نھو نمر دوسیر وتعداد رآییا کیینع تایرب  شدھتھخ شناھای،گیری ازھاند  استخراج 

 نظارتزیابیار و ھاختھ شدشن ھای ،یکول ملتست لفراحل مخت یابی م و عیب.

 و مرجع ل ھای سفارشیانپ
عجمر  ھاینلپا  –نیکی کلی اعتبار تأیید ھاینلپا  – OEMیارش سف ھاینلپا 

ھایل  نپا –ست پ پیریمسر ونیرگ دگ ھاینالپ  –ھانل پایرسا   –یب عخیصتش 
ھاینلپا   – HAVسناک و ھاینلپا  – HBVواکسن ھاینلپا   – HBVطولی 

 یکئکلد نوسیخطی ا ت حال ورییندازه گنل ھای اپا. –کلئیکد نوسیا حساسیت 

 PCR-NATیھا ردانداستھا و ا رلکنت
کلئیک نواسید ستت  برای عالیدھاییدارستان ا )NATtrolحصوالتم  ،NAT )

رنال درنت کحتت،وژیفی سانترلھمج از د،  NATتست  دررا احلمھ مره ھک ستنده 
 تقستا ،ص و تشخیویتخراج.

 
 یونغیر عف ·
 خچال در یدمای ثابت ·

  یتدرجھ سان گراد( 8ات  2)
 ش شماربلقا ·

 
یویروس  NATtrol –ھا یسمرگانا کرو میو تریباک  –فعال  و زندھی ھانیسمارگا 

 DNA –و ا ھنلپا  –ستاردھای تاستاند و یرشسفا  NATtrolیکلئکد نوسیا  –
 راجخاست و  ھای تقویتکنترل. –ه شدیھتصف 

 ی خارجایجر ھای اکنترل
رلنت ک وخراج استمل کاسھوپر ان عنوبھ  NATtrolیج خاریجرا ا ھایکنترل 

 کارزیاب رت روزانھ صو بھرا اشم یلوملک ا تستده اند تحی ش طراتقویت دننی.
م کنشیاک و ھای تراکم در قارچ و باکتری ب ھانترل کاین  ویروسخیصتش یار ،

 ھسفابل استط قامتوس و دتنده.

 ده شائھار ای ھفرمپلت
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 صخا دموا
 بتمث HCVو  HIV ،HBVسمایپال  ·
 HBVو  HIV ،HCVایبر پوتیژن نمونھ ھای  ·
 ترایتیا س EDTAی درمنف سمایپال  ·
 adوعرنزی  –االیتر ببا ت  HBVنمونھ ھای  ·

 ده نشریجمع آو/د شریجمع آو –اال ب درجھنسانیسرم ا  ·

 

  مسر یگرگون د ھایپانل
HIV ،HBV ،HCV ،PCR –  طالب مکی تدگاننناک اھدعیاقو  ورگز بمنبع ،

 ینیکیل صورت ک بھھ شده دادخیصتش اخصھ یمش من عالئ بدونسانیجع امر.

اتن یرف یناز ب تمالح بدون االسماھمھ عناصر پ کھ  قعیده وا یخ زسماھای تازه پاالز
. ستنده  آزمایشبل قاونھ ا ه گیرینخو ین بزمانی فھوق  نمدازش پرینح  درتغییر ،

 مبسیار ک ،ستا ریگیپی قت قابل دبھ م سردگرگونی  کارر نتیجھ روند داست.

 سرولوژی ای ھکنترل
تتس احل مر عملکرد ارزیابی درادھستف اھدف با  SeraConیارج ا ھایکنترل 

ھتف گر نظردر  HCVضد و  HIVضد ، HBsAGکیفینییع تبرای  ایمنیجیسنرعیا  
 ھشد دان.
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 دگیعلم زن
 د کولونیچن / ی تک کولون بادی ھایآنتی

صخا یروسی وھای ئینتپرو بر برا در ھا بادی آنتیاین 
خاص سیارب جیسنعیار  درو  شوندی مایت ھدانسانی 

ی برالھمج از ارندد تلفیخ مربردھایکا وارد مای ن ستنده.
ELLSA ،و ،شیمیستوھیایمونو  بالت ونرستHIV-1 ،
HTLV I ،HTLV II. 

 رن بالتای وست ھکیت
ی ھانیتئوپر  سمتبھ کھ را  ھا بادیآنتی دھد  میامکان شما بھ  بالترنستو 

 است ھادستفا قابل. SIVایبر  د ببینیدان ه ھدایت شداصیخ یروسوی.

 
Autoblot 3000 

از  AutoBlotبالرتنت وسگرزشاپرد   ،
رگزشا پردستگاه ادیبر زمالا ردھایدستانا 

 است ارخورد برزییروم.

 واتیسیدرس اکاست
وی رگیا زھدان  براتیست خدمات  و تست ھایکیت 

  کسیداتیووضعیت ا دسازیاردستانا.

Cellkine )توکینسی/رھایفاکتور شد( 
CELLKINE  ای نسانی اارثی  یاعیطبی  ھایوکینیت سبھ

ھایینیتوک سام تممنبع   شوند میتھف گ رشدایفاکتوره .
یگرکل دی بھ ش اینکھ مگراست  E. coliی ارث وانسانی 

  شوعنو دان.

 شدھی تصفیھروس لیزھای وی/ا ھئینپروت 
ھفی تصیزھای لیق طر ازرعفونی غی وامخ سوپرناتانت 

  ه شدیھف تص اصلیوسییر وای ھتینوئپر. ووزکر ساشده 

 ادی بت ھای آنتیتس
 یننساسمای ا پالم یاردر س. IgGبادیینتآ یمھ کمنی و یفخیص کی تشبرای  

 - HHV-7 IgG IFAبادآینتی   – HHV-6 IgG ELISAبادآینتی  
KSHV/HHV-8 IgG ELISA. 

 ولوژییموونا – ELISAکیت ھای 
از  IgAو  IgG ،IgMی کمیری گدازھان رایب  IMMUNO-TEKھایکیت  

 ژیکیبیولو  ھایع و سایر مایولیسل  تجمعیبت ھایآس.
 

یا ھویروس انند تومی  IMMUNOTEKھایکیت  
ز اختلف م ھاینھونم بین  ازرا ختلف مینبولوگلویمنا 
 کخص مشرا نھاآ  تعداد و کردھساییاشن  موش وانسا ندنن.

 یرولوژوی – ELISAکیت ھای 
ددا تعریی گازھدان ایبر  RETRO-TEKھایکیت  

 ی ھاروویروست  رایزروسی  وھایژنآن تی 
HIV-1 ،SIV  وHTLV  یا ه تجمع دره کاست

ییکلوژوبی ھای  مایعیگر د یاسماال پم  سر ولی، سل،
 شویافت ق تحقینمونھ ھای د می.

وسیری وتجمع ھا سب در کنترلمنا،صفیھ تحلرا می 
 س.ی ویرومیایشی دکرملو ع

 بتشخیص عی

 عسری ھای تتس –شناسیویروس  
· HCVSCAN  وHIVSCAN 

 قاتا یامد رد یرادھگن –جیاتن ناسآ ریسفت و ھدافتس ا –( %99) تقد و )<%99االب تیساسح )< –ھقیقد  5زا رتمک رد جیاتن ھئارا  –عیرس تست 

· InstantChek HIV 1+2 

 –جیاتن ناسآ ریسفت و ھدافتس ا -یا ھلحرم  3تست  –( %99.5) تقد و )<%100االب تیساسح )< –ھقیقد  1زا رتمک رد جیاتن ھئارا  –عیرس تست 
 قاتا یامد رد یرادھگن

 عی سری ھاستت –یی تشخیصیکروبیولوژم 
· Strep A Chek :  دقیقھ)سوزارییماص ب برای تشخی ک ھای ) 30دتدر م( سریع تستNeisseria gonorrhoeae( م ،وکننگوک(Neisseria 

meningitidis.نای) ،لیساال کاتارھنھامرا و بیکا الکتامسریا 
· Gonochek II :  ھگرو وکوکپتاستر یکیتی ھموالیی فرضشناس ای برسریع تستA ،b 

 ود ش میائھیری اری نظجربھ بو ت خدمات ،Helvetica Health Careدر 

نیی فتیبانپش  –جھان رتاسرر س د رسانیدماتخ  وات پشتیبانیخدم ،ایگانرسال را  –تساع  48مل در کارتظا با نتحویل نتایج 
معشکی پزوسایل ،از فا داخلی  –می شوندائھھ ارسالیان / یره ا کھ بھ صورت دوای محصوالتی برھای خاص تقیم   –آنالین 

VAT روپااتحادیھ ا زک بج گمرو 

 طریق ،دایمیل چت سیستر ا مام قیمت بتلفن  یا از طریقرزیابی تماس ما با گیرید.از 




