ماذا يقول الناس عن
RI Witness

RI Witness

يصبح  RI Witnessعىل نحو متزايد
املعيار الذهبي لألمان يف العيادات
يف جميع القارات حول العامل.

"منذ أن بدأت استخدام  RI Witnessفي
مخبري أصبح علماء األجنة ينامون
على نحو أفضل وكذلك المرضى".

يحمي بويضاتك وحيواناتك المنوية وأجنتك في
جميع مراحل دورة التلقيح الصناعي IVF
(أطفال األنابيب)

جون كالود جاك ،Oriade PMA Grenoble ،فرنسا

"سمح  RI Witnessلموظفي مخبرنا
بالقيام باإلجراءات بثقة تامة وبدون
مقاطعات متواصلة ،وهو ما يمنح
جميع أعضاء الفريق الطمأنينة
وراحة البال".
كالي و .شابمان ،معهد الطب التناسلي ،Oak Brook ،الواليات
المتحدة األمريكية

ملاذا RI Witness
نعرف أن علامء األجنة هم أحد أكرث
املهنيني الذين قد تقابلهم تفانيًا وإتقاناً.
إنهم يفتخرون مبا يقدمونه من رعاية
واهتامم لكل مريض يف عيادتهم.
منذ أن قامت أحد العيادات بأول استخدام
لنظام  RI Witnessيف العام  ،2007استمر
عملنا عن كثب مع الرواد يف هذا املجال
لتحسني نظام الدعم والحامية هذا الذي
يساعد ويوجه علامء األجنة خالل جميع
مراحل دورة التلقيح الصناعي .IVF
إنه يضمن أن كل خطوة من دورة التلقيح
الصناعي داخل املخرب مدارة عىل نحو
صحيح وآمن للحفاظ عىل سالمة عيناتك.

RI Witness

TM

للمزيد من املعلومات مبا يف ذلك مقاطع
الفيديو ،وشهادات العمالء ،ومواقع العيادات،
يُرجى زيارة:

fertility.coopersurgical.com
.CooperSurgical Inc
هاتف1-800-648-1151 :
fertility.coopersurgical.com

Fertility and Genomic Solutions
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للتغيري دون إشعار أو التزام من جانب الرشكة املصنعة.

ندرك أنك تريد معرفة
أنه يتم االهتامم بكل
التفاصيل بينام تبدأ رحلة
تغري مسار حياتك.

كيف يعمل

يحصل كل مريض
عىل بطاقة تعريف
بها رمز شخيص مميز.

ما هو RI Witness
تم تصميم  RI Witnessللمساعدة يف الحد من
األخطاء التي قد تحدث أثناء دورات العالج بتقنية
اإلنجاب املعزز .يدعم نظام اإلرشاف اإللكرتوين
هذا ويوجه علامء األجنة يف عملهم اليومي عرب
مراقبة حركة العينات من طبق أو أنبوب اختبار إىل
آخر داخل املخرب عىل مدار الساعة وطوال األسبوع.
يعمل هذا النظام تلقائ ًيا لذا فإنه ال يتطلب
خطوات إضافية من قبل علامء األجنة حتى يتعرف
النظام عىل العينات .ويعني هذا أن علامء األجنة
ميكنهم تركيز اهتاممهم عىل االعتناء بالعينات.

يتم تثبيت كافة عالمات
التعريف هذه التي تحتوي
عىل الرمز الشخيص املميز
عىل جميع األواين
البالستيكية
التي تحتوي
عىل عينات
املريض

يتأكد نظام  RI Witnessمن
هوية العينات من خالل
هذا الرمز التعريفي
ويسمح لعلامء
األجنة مبتابعة
ا لتخصيب

تكتشف كل منطقة عمل يف
املخرب إشارات السلكية من
عالمات التعريف هذه .يتم
التعرف عليها وتعقبها
وتسجيلها يف كل خطوة
من عملية تقنية اإلخصاب
الصناعي

ماذا يعني هذا لك
يسمح لك اختيار عيادة تستخدم نظام RI
 Witnessباالطمئنان عىل أن عيناتك يتم إدارتها
وتعقبها بأكرث طريقة آمنة ممكنة .يف
الحقيقة ،لبت العيادة املتطلبات الترشيعية
الوطنية وفاقتها عرب االستثامر يف نظام
يوفر أعىل أمان ممكن لحامية العينات.
يضمن لك الذهاب إىل عيادة
تستخدم نظام  RI Witnessأنك يف
طليعة أولوياتها ويؤكد اتخاذ
املزيد من اإلجراءات اإلضافية
وأن فلسفة عملها قامئة
عىل مراعاة كل االحتياطات.

قبل نقل الجنني ،يتم التحقق من تطابق
بطاقة تعريف املريض تلقائ ًيا مع عالمة
التعريف املثبتة عىل طبق الجنني.

ويف حالة حدوث االحتامل
املستبعد بعدم تطابق أي عينات،
يطلق النظام إنذا ًرا لعلامء األجنة،
ويقوم بإيقاف اإلجراءات ،ويساعد يف
منع أي أخطاء محتملة

يساعد  RI Witnessيف حامية عيناتك أثناء عمليات تقنية اإلخصاب الصناعي  -من البداية وحتى النهاية

