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Wszystkie prawa zastrzeżone.
NIFTY jest znakiem towarowym BGI.TM
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Najbardziej wiarygodny i kompleksowy

nnieinwazyjny test pre atalny wykonywany w Polsce– wykrywalność powyżej 99,5%

* ze względu na małą liczbę przypadków badania w trakcie walidacji; informacja

na wyniku umieszczana za zgodą pacjentki



To nieinwazyjny, genetyczny test prenatalny, który wykry-

wa 17 różnych zespołów wad wrodzonych płodu. Skutecz-

ność badania jest większa niż 99,5%. Prawidłowy wynik

NIFTY™ pozwala uniknąć badań inwazyjnych (w tym

amniopunkcji), których tak bardzo obawiają się przyszłe

mamy.

Test NIFTY™ jest w całości wykonywany w Polsce, w nowym

laboratorium firmy Genomed S.A, posiada europejski

certyfikat EC Certificate – Full Quality Assurance (CE IVD).

NIFTY™ jest najbardziej wiarygodnym, najczęściej wy-

konywanym na świecie nieinwazyjnym genetycznym

testem prenatalnym.

Co to są trisomie?

Co to jest NIFTY™?

Jak działa test NIFTY™?

Gratulacje dla przyszłych mam!

Czy powinnaś wykonać test NIFTY ?
TM

DNA płodu DNA matki

Wiemy, że ciąża to jeden z najbardziej ekscytujących

momentów w życiu każdej kobiety, który przynosi

zarówno wiele radości, jak i troski o zdrowie dziecka.

Kobietom, które chcą cieszyć się spokojną i zdrową

ciążą Genomed, najbardziej rekomendowane wśród,

specjalistów laboratorium yczne, oferujediagnost test

NIFTY™. Jest to badanie e, któr pozwala dokładnie

określić ryzyko wystąpienia zaburzeń genetycznych

mogących wpłynąć na zdrowie Twojego dziecka.

Komórki zawierają 46 chromosomów, które tworzą 23

pary. Trisomia to termin medyczny używany w przy-

padku wystąpienia dodatkowego chromosomu

w komórce. Obecność ta może spowodować wrodzoną

niepełnosprawność fizyczną i problemy w rozwoju

dziecka. Test NIFTY™ wykrywa obecność sześciu

najczęstszych trisomii.

Podczas ciąży, DNA dziecka krąży we krwi matki. Przeprowa-

dzenie testu polega na pobraniu od matki 10 ml próbki krwi,

co jest możliwe już od 10 tygodnia ciąży. Na podstawie

analizy tej próbki, która zawiera DNA płodu, sprawdza się

liczbę chromosomów.

Rodzaje zaburzeń
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Trisomia 21
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Źródło. Oxford Desk Reference: Clinical Genetics by Helen V. Firth
and Jane A. Hurst. Oxford University Press, 2005.

Trisomia 9, 16 i 22
Najczęstsze przyczyny poronień

w I trymestrze ciąży

Warto rozważyć skorzystanie

z testu NIFTY jeśli:
TM

NIFTY
TM USG

+ test PAPP-A

Diagnostyka

inwazyjna

Nieinwazyjność

Indywidualna ocena

ryzyka

Ustalenie płci dziecka

oraz określenie aneuploidii

chromosomów płci

Badania przesiewowe

Jak działa test nieinwazyjny w porównaniu z innymi

testami prenatalnymi?

Wykrywalność zespołu

Downa na poziomie 99,5%

Wskaźnik błędu 0,5%

zdecydowałaś się na późne macierzyństwo

w poprzedniej ciąży stwierdzono zaburzenia

chromosomowe u płodu

w obecnej ciąży stwierdzono nieprawidłowe stężenie

parametrów biochemicznych lub nieprawidłowy wynik

badania USG

masz medyczne przeciwwskazania do wykonania

inwazyjnych badań prenatalnych

NIFTY dostępny jest także w przypadku:
TM

Ciąży bliźniaczej (tylko na obecnosc trisomii)

Ciąży po zapłodnieniu in vitro

Ciąży u biorczyni komórki jajowej


