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یرجى القراءة قبل ان تبدأ
 XChekPlus اثناء التثبیت، سیكون لديك فرصة لترقیة قاعدة البیانات الموجودة ألكس شیك بلس

 •  يجب أن تكون قاعدة البیانات الموجودة ألكس شیك بلس xChek* اإلصدار 3.3. إذا كانت قاعدة البیانات إصدار سابق، اتصل خدمة الدعم  الفني في

9997-548-800-1، والخیار 2، للحصول على تعلیمات.

.xChekPlus  قم بعمل نسخة من قاعدة البیانات قبل الترقیة إلى ألكس شیك بلس  •

•  إذا كانت قاعدة البیانات كبیرة، رفعها  يستغرق عدة ساعات. ايدكس توصي بأن تقوم بتصدير بیانات حديثة إلى أصغر قاعدة البیانات وتحويل تلك أول قاعدة 

بیانات. ثم تحويل البیانات القديمة في وقت الحق. راجع “لتحويل قواعد البیانات بعد التثبیت،” أدناه، للحصول على تعلیمات.
 •  لقد تغیرت بعض رموز الفحص. لتحويل هذه المقايسات والبیانات المرتبطة بها، ويجب تحديد يدويا رمز الفحص الجديد خالل تحويل قاعدة البیانات

)راجع الخطوة 9(. الرجوع إلى الخرائط دلیل الفحص قصیرة الرمز، في نهاية هذا المستند للحصول على قائمة رموز الفحص القديمة والجديدة.

المهم: xChekPlus اكس شیك بلس  ال تدعم جمیع الفحوصات المعرفة من قبل المستخدم التي قد تكون لديك في قاعدة البیانات الخاصة بك. الرجاء االتصال ب 
الخدمات الفنیة أو ممثل المبیعات الخاص بك إذا يوجد لك سؤال.

لتثبيت برنامج xChekPlus* من أسطوانة مضغوطة:
أغلق جمیع البرامج األخرى على جهاز الكمبیوتر.   .1

أدخل أسطوانة xChekPlus في ُمشغِّل األقراص المضغوطة لديك.   .2
 3.   من على الكمبیوتر المكتبي الذي يعمل بنظام التشغیل Windows*، انقر نقًرا مزدوًجا فوق My Computer )أو جهاز الكمبيوتر، حسب إصدار

Windows لديك(. 

انقر نقًرا مزدوًجا فوق العنوان لمشغل األقراص المضغوطة. يتم عرض محتويات األسطوانة المضغوطة.   .4

انقر نقًرا مزدوًجا فوق setup.exe لبدء معالج اإلعداد.   .5

تابع إلى الخطوة 3 في القسم التالي.   .6

لتثبيت برنامج xChekPlus* من الویب: 
اتبع التعلیمات على رابط idexx.com/xchekplusdownload لتنزيل الملف xChekInstaller.exe على جهاز الكمبیوتر لديك.    .1

أغلق جمیع البرامج األخرى على جهاز الكمبیوتر لديك، ثم انقر نقًرا مزدوًجا فوق xChekInstaller.exe بجهاز الكمبیوتر لبدء معالج التثبیت.   .2

اتبع اإلرشادات في معالج اإلعداد لتثبیت البرنامج.    .3

.C: \ xChekPlus ،آيدكس توصي بالحفظ االفتراضي فى ،xChekPlus أ.   عندما سؤال عن محرك األقراص والمجلد الخاص لتثبیت اكس شیك بلس   

ب.   وعندما يطلب منك اختیار من لديه حق الوصول إلى البرنامج، واختیار “الكل” تسمح ألي شخص الدخول إلى هذا الكمبیوتر من الوصول للبرنامج. اختیار    

“لي فقط” سوف تسمح لك فقط أن ترى البرنامج.

4.   بعد اكتمال التثبیت، انقر نقرا مزدوجا فوق الرمز اكس شیك بلس xChekPlus على سطح المكتب، أو اختر ابدأ< البرامج< xChekPlus> xChekPlus من شريط 

المهام. في مربع الحوار اكتب كلمة السر لیفتح البرنامج.

إذا كنت تريد تعیین كلمة مرور لمسؤول، أدخل كلمة المرور اآلن، أكدها، ثم اختار موافق.    .5

إذا قمت بتعیین كلمة مرور لمسؤول، سوف يطلب منك إدخال كلمة السر كلما كنت تؤدي وظیفة إدارية، مثل حذف لغة أو تقرير.

كلمات السر هي شيء حساس يجب أن يكون 4-12 حرفا، ويمكن أن تتكون من األرقام والحروف. 

مالحظة: إذا كنت ال تريد عمل كلمة مرور، انقر فوق إلغاء األمر. يمكنك عمل كلمات المرور في وقت الحق عن طريق اختیار الخيارات< إدارة أمن النظام. 
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6.   في مربع الحوار إدارة اللغات، اختر اللغة التي تريدها، انقر فوق اجعلها االفتراضي، ثم انقر فوق إغالق.

   مالحظة: اللغة اإلنجلیزية هي اللغة االفتراضیة أثناء التثبیت. بعد التثبیت، يمكنك إضافة لغات إضافیة وتغییر االفتراضي. راجع القسم المسمى “إضافة لغة جديدة”.

   لترقیة قاعدة البیانات افتح مربع الحوار. يمكنك ترقیة اآلن قاعدة بیاناتك الموجودة الكس شیك بلس xChekPlus، اذا شئت. 

اذا قررت  ترقیة قاعدة البیانات الخاصة بك. انظر في هذه العوامل:   .7

أ.   الترقیة يمكن تستغرق عدة ساعات إذا كانت قاعدة البیانات كبیرة جدا. إذا رغبت، إغالق مربع الحوار قاعدة البیانات مربع الترقیة، وتختار “تحويل قواعد    

البیانات بعد التثبیت.”
ب.   قاعدة البیانات إلى يجب أن تتم ترقیتها تكون xChek اإلصدار 3.3. إذا كانت قاعدة البیانات إصدار سابق، إغالق مربع الحوار قاعدة البیانات مربع ترقیة،    

واتصل خدمة الفني في 9997-548-800-1، والخیار 2. 

إذا كانت قاعدة البیانات اإلصدار 3.3 واخترت للترقیة اآلن، استمرار في -الخطوات المتبقیة. ج.     

8.   إذا كنت تريد نقل قوالب اإلصدار 3.3 الى اكس بلس xChekPlus، تأكد من أن اتجاه القالب )أفقي أو عمودي( هو نفسه في كل من قواعد البیانات:

افتح xChek 3.3، حدد قاعدة البيانات< فحوصات، ثم حدد الفحص الذي تريده. أ.     

في نافذة الفحص، انقر فوق الزر أساسي. اكتب اتجاه فحص.  ب.     

ج.   في xChekPlus، إغالق مربع الحوار قاعدة البیانات مربع ترقیة، ثم حدد قاعدة البيانات< فحوصات، وحدد الفحص الذى تريدة، ثم الحظ اتجاه.    

د.   إذا كان اتجاه في فحص xChekPlus يختلف عن اتجاه فحص في xChek 3.3، تغییر اتجاه فحص xChekPlus لتتناسب وإغالق مربع الحوار فحص.   

 xChek 3.3 لتتناسب مع xChekPlus غیر اتجاه الفحص ،xChek 3.3 يختلف عن اتجاه فحص في xChekPlus ه.   إذا كان اتجاه في فحص    

وإغالق مربع حوار الفحص.
و.   حدد قاعدة البيانات< تحویل قاعدة البيانات xChek إلعادة فتح مربع الحوار لتحديث قاعدة البیانات، ومن ثم االستمرار في الخطوة 10 لتنفیذ ترقیة    

قاعدة البیانات. 

إذا كنت ال ترغب في نقل القوالب إلى اإلصدار 3.3 الى اكس شیك بلس  xChekPlus، يجب حذف القوالب اوال:   .9

افتح xChek 3.3، وحدد ملف< قالب. أ.     

استخدام زر كنترول CTRL + انقر لتحديد قوالب التى ال تريدها، ثم انقر فوق حذف. ب.     

تواصل مع الخطوة 10 لتنفیذ ترقیة قاعدة البیانات. ج.     

انقر فوق تصفح، حدد موقع قاعدة البیانات التي تريد ترقیة، ومن ثم انقر فوق فتح.   .10

في إطار حالة ترقیة، الدوائر الحمراء مع X تشیر إلى أن فحوصات يجب أن يتم تعیینها يدويا لرموز فحص جديد )انظر الخطوة التالیة( أو التي تم وقفها. عالمات 
.xChekPlus االختیار الخضراء تشیر إلى أن تعیین فحوصات تلقائیا إلى نفس الرمز في اكس شیك بلس

11.   حدد كل الفحوصات المحاط بدائرة الحمراء التي تريد تحويلها، وفي الخريطة واختار المنطقة و حدد كود اكس شیك بلس xChekPlus للربط معها. الرجوع إلى 

تعیین دلیل الفحص قصیرة رمز في نهاية هذه الوثیقة للحصول على القائمة القديمة و  رموز الفحص الجديد.

المهم: إذا لم يكن هناك فحص لتعیین، فان  فحصات و البیانات سوف ال تنتقل إلى اكس شیك بلس xChekPlus، ولكن يبقى في قاعدة البیانات اكس شیك 3،3. 
اكس شیك بلس ال تدعم جمیع الفحوصات  المعرفة من قبل المستخدم التى قد تكون لديك في قاعدة البیانات الخاصة بك. الرجاء االتصال بالخدمة الفنیة أو 

ممثل المبیعات الخاص بك إذا كانت لديك أسئلة.

بعد تعیین جمیع الفحوصات تستطیع الضغط فوق زر حل. مربع الترقیة يسأل ما إذا كنت تريد استیراد البیانات إلى قاعدة البیانات الحالیة.    .12

انقر فوق نعم. تبدأ الترقیة ، ووضع إطار ترقیة يعرض التقدم الذي أحرزته.    .13

أو 

انقر فوق ال لتحديد قواعد البیانات المختلفة أو استیرادها إلى قاعدة بیانات فارغة جديدة.  إذا كنت تقوم باستیراد إلى قاعدة بیانات جديدة، أدخل اسم قاعدة 
البیانات الجديدة في ملف نافذة االسم، وانقر فوق زر حفظ.  تبدأ الترقیة، يتم عرض رسالة عند االنتهاء من الترقیة. 
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عندم اكتمال جمیع الترقیات ، وتحقق من أنه تم تحويل كافة البیانات. على سبیل المثال، تحقق مما يلي:   .14

•  بیانات مرجعیة )الطبیب البیطرى، المالك. الخ(
•  خطوط االساس

•  اسم المنشأة

المهم: إذا كان ال يتم تحويل بیانات الحالة، سوف تتلقى رسالة الخطأ. يتم إنشاء ملف السجل الذي يشیر الي ال يتم تحويل الحاالت. 

اتصل الخدمات الفنیة للحصول على المساعدة إذا كان أي بیانات مفقودة.

إلعداد القارئ وتخصيص التقاریر:
اختر ملف< إعداد القارئ من شريط القوائم لفتح مربع حوار إعداد القارئ.    .1

اختار القارىء من القائمة.   .2

 3.   اذا كان هذا هو قارئ المسلسل، ضبط أي تفاصیل األجهزة الالزمة، والتأكد من أن منفذ COM 1 هو الذي حددته عندما قمت بتوصیل القارئ 

)تصحیحها، إذا لزم األمر(.

مالحظة: جديد قراء USB لن تظهر هذه التفاصیل قارئ.

انقر فوق االفتراضي لجعل هذا القارئ االفتراضي الخاص بك.   .4

اضغط على زر حفظ و من ثم اغلق.   .5

6.   من شريط القوائم اكس شیك بلس xChekPlus، اختر خيارات< تقریر مواصفات لفتح تقرير ادارة المواصفات  من مربع الحوار.

7.   رأس صفحة التبويب، إدخال معلومات المربعات الثالثة فى  رأس النص، وتحمیل شعار اذا شئت. وسیتم عرض المعلومات وشعار في الجزء العلوي من التقارير 

الخاصة بك. 

يرجى الرجوع إلى نظام التعلیمات الفورية اكس شیك بلس xChekPlus داخل البرنامج للحصول على مزيد من المعلومات حول تحمیل الشعار.   

انقر فوق حفظ ومن ثم إغالق.   .8

لتحویل قواعد بيانات بعد التثبيت: 
نسخ كافة قواعد البیانات التي تريد تحويلها في مجلد واحد، على النحو التالي:   .1

إنشاء مجلد على القرص الثابت، وتسمیته “تحويل قواعد البیانات “ أو شیئا من هذا القبیل. أ.  
انقر بالزر االيمن على ملف قاعدة البیانات التي تريد تحويل، اختار نسخ. ب.  

انقر على مجلد “تحويل قواعد البیانات“ واختیار لصق. ج.  
كرر ذلك لكل قاعدة بیانات تريد تحويلها.  د.  

.xChekPlus تسجیل الدخول إلى اكس شیك بلس   .2

.xChek اختار قاعدة البيانات< تحویل قاعدة البيانات اكس شيك   .3

اتبع الخطوات من 10-14 تحت عنوان “تثبیت اكس شیك بلس xChekPlus  أعاله، لتحويل قاعدة البیانات.   .4
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إضافة لغة جدیدة 
 اللغة االفتراضیة للبرنامج * xChekPlus هي اللغة اإلنجلیزية. ومع ذلك، يمكنك إضافة لغات جديدة، وتغییر اللغة االفتراضیة باستخدام إدارة واجهة المستخدم 

مربع حوار اللغات.

 عند دعم لغة جديدة لتصبح متاحة، آيدكس سوف توفر “البرنامج المساعد” مجلد للغة، والتي يجب ان تحفظ في اللغة اإلضافات على جهاز الكمبیوتر الخاص بك 
.xChekPlus اإلضافات \ لغات(. ثم اتبع الخطوات التالیة إلضافة اللغة إلى البرنامج \ C: \ xChekPlus عادة فى(

الضافة لغة جدیدة:
اختار خيارات< إدارة اللغات من شريط القوائم. وإدارة حوار اللغات واجهة المستخدم يفتح مربع.   .1

انقر فوق الزر إضافة.   .2

3.   أدخل كلمة مرور المسؤول، إذا طلب منك. مطلوب كلمة السر فقط في حالة تمكین األمن. في االستعراض بحثا عن ظهور مجلد مربع الحوار.

4.   انتقل إلى اكس شیك بلس \ اإلضافات \ مجلد اللغات ، حدد مجلد لغة معینة تريدها، ثم انقر على زر موافق. تم تثبیت اللغة المختارة.

انقر فوق موافق عند ظهور رسالة “نجاح االستیراد”. يتم اآلن عرض اللغات في قائمة اسم اللغة.   .5

حدد اللغة من قائمة اسم اللغة.   .6

7.   انقر على زر افتراضي في قسم تفاصیل اللغة لضبط اللغة المختارة مثل االفتراضي. يتم تغیر فورا عنوان شريط مربع الحوار وتسمیات االزار إلى اللغة الجديدة.

انقر على زر إغالق إلغالق مربع الحوار إدارة واجهة المستخدم لغات.   .8
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تعيين دليل الفحص قصيرة رمز
.xChekPlus في الجدول أدناه، نحتاج فعلیال تحديد تلك الفحوصات التي يجب أن يتم تعیینها إلى رموز جديدة للفحص

اسم االختبارة
 رمز الفحص فى اكس

نوعتعليقمطلوب عملشيك بلس
AEIDEXX AE Ab TestAEدواجنال
AI IDEXX AI Ab TestAIدواجنال

AIms IDEXX AI MultiS-Screen Ab TestAImsدواجنال
ALV-J IDEXX ALV-J Ab TestALV-Jدواجنال

APP IDEXX APP-ApxIV Ab TestAPPخنازيرال
APP-Apx IVIDEXX APP-ApxIV Ab Testخنازيرقطع )ايقاف(ال

APV IDEXX APV Ab TestAPVدواجنال
BabMBUS).Brucella Abortus Milk Bulk )U.Sمجتراتقطع )ايقاف(ال
BabM-PQ IDEXX Brucellosis Milk Ab TestBrucMMAPمجتراتتغیر رمز الفحص

BabMQUS).Brucella Abortus Milk Quarter )U.Sمجتراتقطع )ايقاف(ال
BabOUS)Brucella Abortus )OUSمجتراتقطع )ايقاف(ال

BabSBOVBrucella Abortus Serum BOVمجتراتقطع )ايقاف(ال
BabSI-IP IDEXX Brucellosis Serum Ab TestBrucSMAPمجتراتتغیر رمز الفحص

BabSP-IP IDEXX Brucellosis Serum Ab TestBrucSPMAPمجتراتتغیر رمز الفحص
BabSSRBrucella Abortus Serum SRمجتراتقطع )ايقاف(ال

BHV1 1–11 IDEXX BHV-1 Bulk Milk Ab TestBHV1 1–10MAPمجتراتتغیر رمز الفحص
BHV1 11–21 IDEXX BHV-1 Bulk Milk Ab TestBHV1 11–20MAPمجتراتتغیر رمز الفحص
BHV1 21–31 IDEXX BHV-1 Bulk Milk Ab TestBHV1 21–30MAPمجتراتتغیر رمز الفحص
BHV1 31–41 IDEXX BHV-1 Bulk Milk Ab TestBHV1 31–40MAPمجتراتتغیر رمز الفحص
BHV1 41–51 IDEXX BHV-1 Bulk Milk Ab TestBHV1 41–50MAPمجتراتتغیر رمز الفحص

BLVMs-PQ IDEXX Leukosis Milk Screening Ab TestBLVsMMAPمجتراتتغیر رمز الفحص
BLVMv-PQ IDEXX Leukosis Milk Verification Ab TestBLVvMMAPمجتراتتغیر رمز الفحص

BLVs)Bovine Leukemia Virus )Screeningمجتراتقطع )ايقاف(ال
BLVSblk-PQ IDEXX Leukosis Blocking Ab TestBLVBlockingMAPمجتراتتغیر رمز الفحص

BLVsS-PQIDEXX Leukosis Serum Screening Ab TestBLVsSMAPمجتراتتغیر رمز الفحص
BLVv)Bovine Leukemia Virus )Verificationمجتراتقطع )ايقاف(ال

BLVvONBovine Leukemia Virus )Verification( Overnightال)مجتراتقطع )ايقاف
Brucovis IDEXX Brucella ovis Ab TestBrucovisمجتراتال

BSE HerdChek* BSE Ag TestBSEمجتراتال
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اسم االختبارة
 رمز الفحص فى اكس

نوعتعليقمطلوب عملشيك بلس
BSEScSR HerdChek* BSE-Scrapie Ag TestBSESrumMAPمجتراتتغیر رمز الفحص

BlueT70/80 IDEXX Bluetongue Competition Ab TestBTVMAPمجتراتتغیر رمز الفحص
BVDP80I-IP IDEXX BVDV p80 Ab TestBVDAbP80SMAPمجتراتتغیر رمز الفحص

BVDP80M-IP IDEXX BVDV p80 Ab TestBVDAbP80MMAPمجتراتتغیر رمز الفحص
BVDP80P-IP IDEXX BVDV p80 Ab TestBVDAbP80SPMAPمجتراتتغیر رمز الفحص

BVDvAb IDEXX BVDV Total Ab TestBVDvAbمجتراتال
BVDvAbBM IDEXX BVDV Total Ab TestBVDvAbBMمجتراتال
BVDVAgEN IDEXX BVDV Ag/Serum Plus TestBVDvAgENMAPمجتراتتغیر رمز الفحص

BVDvAgL IDEXX BVDV Ag Leukocytes TestBVDvAgLمجتراتال
BVDvAgS IDEXX BVDV Ag/Serum Plus TestBVDvAgSPMAPمجتراتتغیر رمز الفحص

BVDVAgS/EN).IDEXX BVDV Ag Test  )U.SBVDvAgSENMAPمجتراتتغیر رمز الفحص
BVDVAgS/ENO).IDEXX BVDV Ag Test  )U.SBVDvAgSEN-ONMAPمجتراتتغیر رمز الفحص

BVDX2LENIDEXX BVDV PI X2 Ag TestBVDx2LENMAPمجتراتتغیر رمز الفحص
BVDX2SENIDEXX BVDV PI X2 Ag TestBVDx2SENMAPمجتراتتغیر رمز الفحص

CAV IDEXX CAV Ab TestCAVدواجنال
CAV100)IDEXX CAV Ab Test )VaccinationCAV100دواجنال

ChekBrMLPO IDEXX Brucellosis Milk X2 Ab TestBrucBM–ON2xMAPمجتراتتغیر رمز الفحص
ChekBrMON IDEXX Brucellosis Milk X2 Ab TestBrucM–ON 2XMAPمجتراتتغیر رمز الفحص
ChekBrMSH IDEXX Brucellosis Milk X2 Ab TestBrucM 2XMAPمجتراتتغیر رمز الفحص

ChekBrS IDEXX Brucellosis Serum X2 Ab TestBrucS 2xMAPمجتراتتغیر رمز الفحص
ChekBrSP IDEXX Brucellosis Serum X2 Ab TestBrucS-Pool 2xMAPمجتراتتغیر رمز الفحص

CHEKITBLV IDEXX Leukosis Serum X2 Ab TestBLVs–IndMAPمجتراتتغیر رمز الفحص
CHEKITBLVP IDEXX Leukosis Serum X2 Ab TestBLVs–PoolMAPمجتراتتغیر رمز الفحص
CHEKIT-NEO IDEXX Neospora Ab TestIDEXX NEOMAPمجتراتتغیر رمز الفحص

CHEKITTOXO IDEXX Toxotest Ab TestToxoMAPمجتراتتغیر رمز الفحص
Chlamydia IDEXX Chlamydiosis Total Ab TestChlamydiaمجتراتال

CSF–Marker IDEXX CSF Marker TestCSF–Markerخنازيرال
CSF-Sero IDEXX CSF Sero Ab TestCSF–Seroنظًرا لحدوث تغییر في ال

بیانات الحساب، لن يتم 
تحويل هذا التحلیل إلى 

xCheckPlus

خنازير

CSFVAb IDEXX CSFV Ab TestCSFVAbخنازيرال



ارشادات تثبیت البرنامج الصفحة 7

اسم االختبارة
 رمز الفحص فى اكس
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CSFVAgS IDEXX CSFV Ag Serum TestCSFVagMAPخنازيرتغیر رمز الفحص

CWDHerdChek* CWD Ag TestCWDمجتراتال
EIAIDEXX cELISA EIA TestEIAخیولال
EXPExperimental Protocolدواجنقطع )ايقاف(ال

FMD-3ABC IDEXX FMD 3ABC Ab Test FMDMAPمجتراتتغیر رمز الفحص
 Hypo IDEXX Hypodermosis Serum Ab TestHypoSMAPمجتراتتغیر رمز الفحص

HypoMilk IDEXX Hypodermosis Milk Ab TestHypoMMAPمجتراتتغیر رمز الفحص
IBD IDEXX IBD Ab TestIBDدواجنال

IBD-XR IDEXX IBD-XR Ab TestIBD-XRدواجنال
IBRgB IDEXX IBR gB X2 Ab TestIBRgBمجتراتال

IBRgBpool IDEXX IBR gB X2 Ab TestIBRgBpoolمجتراتال
IBRgE IDEXX IBR gE Ab TestIBRgEمجتراتال

IBRgEM IDEXX IBR gE Ab TestIBRgEMمجتراتال
IBRIndIDEXX IBR Individual Ab TestIBRIndمجتراتال

IBRpoolIDEXX IBR Pool Ab TestIBRpoolمجتراتال
IBRs Infectious Bovine Rhinotracheitis Virus

))Screening
مجتراتقطع )ايقاف(ال

IBRTnkMIDEXX IBR Pool Ab TestIBRTnkMمجتراتال
IBRv Infectious Bovine Rhinotracheitis Virus

))Verification
مجتراتقطع )ايقاف(ال

IBV IDEXX IBV Ab TestIBVدواجنال
InfAavian IDEXX Influenza A Ab TestINFAavianMAPدواجنتغیر رمز الفحص
InfAother IDEXX Influenza A Ab TestInfluenza AMAPخنازيرتغیر رمز الفحص
JohnesAbJohne’s Antibodyمجتراتقطع )ايقاف(ال

LLAB  IDEXX ALV Ab TestLLABدواجنال
LLAG IDEXX ALV Ag TestLLAGدواجنال

MbovisIDEXX M. bovis Ab TestMBovisMAPمجتراتتغیر رمز الفحص
MG IDEXX MG Ab TestMGدواجنال

MGSRMycoplasma gallisepticum SRدواجنقطع )ايقاف(ال
Mhyo IDEXX M. hyo. Ab TestMhyoخنازيرال
MMt IDEXX MM Ab TestMMtدواجنال

MMtSRMycoplasma meleagridis SRدواجنقطع )ايقاف(ال
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MptabSCMycobacterium paratuberculosis Antibody SCمجتراتقطع )ايقاف(ال
MptAbSRMycobacterium paratuberculosis Antibody SRمجتراتقطع )ايقاف(ال
MptMUS IDEXX MAP Ab TestMptMUSمجتراتال

MptsMOUS IDEXX Paratuberculosis Screening Ab TestMptsMOUSمجتراتال
MptSPUS IDEXX MAP Ab TestMptSPUSمجتراتال

MptsSPOUS IDEXX Paratuberculosis Screening Ab TestMptsSPOUSمجتراتال
MptvMOUS IDEXX Paratuberculosis Verification Ab Testمجتراتقطع )ايقاف(ال
MptvSPOUS IDEXX Paratuberculosis Verification Ab Testمجتراتقطع )ايقاف(ال

MS IDEXX MS Ab TestMSدواجنال
MSMG IDEXX MG/MS Ab TestMSMGدواجنال
MSSRMycoplasma synoviae SRدواجنقطع )ايقاف(ال

MVCAEVs-PQ IDEXX MVV/CAEV p28 Ab Screening TestCAEV/MVVsMAPمجتراتتغیر رمز الفحص
MVCAEVv-PQ IDEXX MVV/CAEV p28 Ab Verification TestCAEV/MVVvMAPمجتراتتغیر رمز الفحص

MVVs IDEXX CAEV/MVV Total Ab Screening TestMVVsمجتراتال
NDV IDEXX NDV Ab TestNDVدواجنال

NDVt IDEXX NDV-T Ab TestNDVtدواجنال
NEO IDEXX Neospora X2 Ab TestIDEXX NEO X2MAPمجتراتتغیر رمز الفحص
ORT IDEXX ORT Ab TestORTدواجنال
PM IDEXX PM Ab TestPMدواجنال

PMt IDEXX PM-T Ab TestPMtدواجنال
PregnancyIDEXX Bovine Pregnancy SerumPregnancy SerumMAPمجتراتتغیر رمز الفحص

PregMilkIDEXX Bovine Pregnancy MilkPregnancy MilkMAPمجتراتتغیر رمز الفحص
PRRS IDEXX PRRS 2XR Ab TestPRRSخنازيرال

PRRS OFIDEXX PRRS OF Ab TestPRRS OFخنازيرال
PRRS X3 IDEXX PRRS X3 Ab TestPRRS X3خنازيرال

PRVg1 IDEXX PRV/ADV gI Ab TestPRVgpIMAPخنازيرتغیر رمز الفحص
PRVgBIDEXX PRV/ADV gB Ab TestPRVgBخنازيرال

PRVgB ONIDEXX PRV/ADV gB Ab TestPRVgB ONخنازيرال
%PRVgB ONIDEXX PRV/ADV gB Ab Testخنازيرقطع )ايقاف(ال

% PRVgBIDEXX PRV/ADV gB Ab Testخنازيرقطع )ايقاف(ال
PRVgB-filIDEXX PRV/ADV gB Ab TestPRVgB-filخنازيرال
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%PRVgB-filIDEXX PRV/ADV gB Ab Testخنازيرقطع )ايقاف(ال
PRVgp1-fil IDEXX PRV/ADV gI Ab TestPRVgpI-filخنازيرقطع )ايقاف(ال
)%(PRVgpI IDEXX PRV/ADV gI Ab Test)%(PRVgpIخنازيرال

PRVs)Pseudorabies Virus )screeningخنازيرقطع )ايقاف(ال
PRVv)Pseudorabies Virus )verificationخنازيرقطع )ايقاف(ال

Q Fever IDEXX Q Fever Ab TestQ–FeverMAPمجتراتتغیر رمز الفحص
REO IDEXX REO Ab TestREOدواجنال
REV IDEXX REV Ab TestREVدواجنال

Salm10% Salmonella Ab Test خنازير IDEXXSalm 10%MAPخنازيرتغیر رمز الفحص
Salm 15% Salmonella Ab Test خنازير IDEXXSalm 15%خنازيرال

Salm 20%30 Salmonella Ab Test خنازير IDEXXSalm 20%30خنازيرال
Salm 20%ON Salmonella Ab Test خنازير IDEXXSalm 20%ONخنازيرال
Salm 40%30 Salmonella Ab Test خنازير IDEXXSalm 40%30خنازيرال

Salm 40%ON Salmonella Ab Test خنازير IDEXXSalm 40%ONخنازيرال
ScrapieHerdChek* Scrapie Ag TestScrapieمجتراتال

SE IDEXX SE Ab TestSEدواجنال
SIV H1N2 IDEXX SIV H1N1 Ab TestSIV H1N1خنازيرال
SIV H3N2 IDEXX SIV H3N2 Ab TestSIV H3N2خنازيرال

TRCHIS IDEXX Trachitest Serum Screening Ab TestTRACHIsMAPمجتراتتغیر رمز الفحص
TRCHISP IDEXX Trachitest Serum Screening Ab TestTRACHIs–PoolMAPمجتراتتغیر رمز الفحص

Trich IDEXX Trichinellosis Ab TestTrichenMAPخنازيرتغیر رمز الفحص
TrichWB IDEXX Trichinellosis Ab Testخنازيرقطع )ايقاف(ال

TRTAvian Rhinotracheitisدواجنقطع )ايقاف(ال
TRTSVAvian Rhinotracheitis Svanovirدواجنقطع )ايقاف(ال

IDEXX AI H5 Ab TestAI H5دواجنجديدال
IDEXX Brucellosis Ovine/Caprine Ab TestBrucovin/capمجتراتجديدال

IDEXX Cryptosporidium Ag TestCryptoمجتراتجديدال
IDEXX Rota-Corona-K99 Ag TestRotaCorمجتراتجديدال

 IDEXX CAEV/MVV Total Ab Screening TestCAEVsمجتراتجديدال
 IDEXX CAEV/MVV Total Ab Verification TestCAEVvمجتراتجديدال
 IDEXX CAEV/MVV Total Ab Verification TestMVVvمجتراتجديدال
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 IDEXX Chlamydiosis Verification TestChlamVCمجتراتجديدال
 IDEXX Chlamydiosis Verification TestChlamVSRمجتراتجديدال

 IDEXX IBR gB Blocking Ab TestIBRgB Bمجتراتجديدال
 IDEXX Trachitest Serum Verification Ab TestTRACHIvمجتراتجديدال
IDEXX Trachitest Serum Verification Ab TestTRACHIv-Poolمجتراتجديدال

 IDEXX M. agalactiae Screening Ab TestMagSSمجتراتجديد ال
 IDEXX M. agalactiae Verification Ab TestMagSVمجتراتجديدال

 HerdChek* BSE-Scrapie Ag TestBSESBov مجتراتجديد ال
IDEXX Schmallenberg Ab TestSBVمجتراتجديدال
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