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Το προγεννητικό τεστ για δίδυμα 

Η μέθοδος ανίχνευσης εμβρυϊκής ανευπλοϊδίας
στις δίδυμες κυήσεις έχει μοναδικές προκλήσεις,
με κυριότερη τα χαμηλότερα επίπεδα DNA για 
ανάλυση από κάθε έμβρυο. Με τη βελτίωση της 
ευαισθησίας και της αποτελεσματικότητας της 
μεθόδου, το τεστ αυτό προσφέρεται με απόλυτη 
ασφάλεια και ακρίβεια και στον προγεννητικό 
έλεγχο των διδύμων κυήσεων. 

Το προγεννητικό τεστ για δίδυμα ελέγχει την: 
�Τρισωμία 21 (σύνδρομο Down) 
�Τρισωμία 18 (σύνδρομο Edwards) 
�Τρισωμία 13 (σύνδρομο Patau) 
�Την ανίχνευση του Υ χρωμοσώατος

Το προγεννητικό τεστ χρησιμοποιείται σε 
μονοζυγωτικά και διζυγωτικά δίδυμα, σε κυήσεις 
προερχόμενες από εξωσωματική γονιμοποίηση, 
παρένθετες μητέρες και δότριες ωαρίων. 

Ξεκινήστε τώρα! Εύκολο στη χρήση!

Το προγεννητικό τεστ PrenatalEasy® Plus 
 παρέχει σαφή και ακριβή  αποτελέσματα. Δεν 
προκαλεί επιπλοκές και δεν εξαρτάται από την 
ηλικία  και το βάρος της μητέρας ή την εβδομάδα 
κύησης. Πραγματοποιείται μετά την 10η εβδομάδα. 
Σε αντίθεση με τα τεστ που βασίζονται στο SNP, το 
PrenatalEasy® Plus  δεν επηρεάζεται από την 
εθνικότητα.

Ελάτε στη 
Biohellenika για να 
γίνει η αιμοληψία. 
Εναλλακτικά 
προμηθευτείτε το 
κιτ και μετά την 
αιμοληψία μας το 
αποστείλετε

Τα δείγματα 
επεξεργάζονται στα 
εργαστήρια της 
GENOMA στη Ρώμη. 
Θα λάβετε τα 
αποτελέσματα σε 6-8 
εργάσιμες ημέρες

Σε περίπτωση 
ανεύρεσης 
χρωμοσωμικής 
βλάβης γιατρός 
της Biohellenika θα 
σας ενημερώσει  
και θα δώσει 
γενετική συμβουλή

PrenatalEasy® Plus

Μη επεμβατικό 
προγεννητικό τεστ-ΝΙΡΤ
για την ανίχνευση του συνδρόμου

 Down και άλλων τρισωμιών, 
καθώς και 9 μικροελειπτικών 

συνδρόμων 



Μη επεμβατικός Προγεννητικός Έλεγχος

Η Biohellenika προσφέρει το τεστ PrenatalEasy® Plus 
ένα μη επεμβατικό προγεννητικό τεστ που ανιχνεύει  
πολλαπλές γενετικές βλάβες του εμβρύου 
χρησιμοποιώντας το αίμα της μητέρας με >99% 
διαγνωστική ακρίβεια.

Αν θέλετε ασφαλή και σαφή αποτελέσματα και  
τον έλεγχο του εμβρύου στις 10 εβδομάδες κύησης, 

αντί της βιοψίας τροφοβλάστης ή της αμνιοπαρακέντη-
σης  μπορείτε τώρα να κάνετε το PrenatalEasy® Plus 
προγεννητικό αναίμακτο τεστ στο αίμα της μητέρας για 
την ανίχνευση τρισωμιών στο έμβρυο. Πλεονεκτήματα:

Το προγεννητικό τεστ PrenatalEasy® Plus έχει 
ορισμένα βασικά πλεονεκτήματα που το καθιστούν 
ως πρώτο στην επιλογή των κλινικών γιατρών και 
των υποψήφιων γονέων.  

Ανώτερη τεχνολογία: Πριν την κλινική χρήση έχει 
δοκιμαστεί με απόλυτη επιτυχία στην ανάλυση του 
γονιδιώματος πραγματικού πληθυσμού. Διαθέτει 
τον νεότερο βελτιστοποιημένο αλγόριθμο, αναλύει 
και μελετάει παράλληλα όλο το γονιδίωμα της 
μητέρας και του εμβρύου. 

Το PrenatalEasy® Plus προσφέρει την επιλογή  
ελέγχου 9 μικροελλεπιτικών συνδρόμων, πέραν του 
κλασικού ελέγχου.
Σαφήνεια και ακρίβεια των αποτελεσμάτων: 
Ανιχνεύει ακόμα και τα οριακά ύποπτα για χρωμο-
σωμική βλάβη δείγματα και ελαττώνει τον αριθμό 
των περιπτώσεων που οδηγούνται στην αμνιοπα-
ρακέντηση.  

Ο μη επεμβατικός προγεννητικός έλεγχος 
παρέχει:
ΑΣΦΑΛΕΙΑ — Μικρό ποσοστό λάθους, ακρίβεια 
σχεδόν 100% για το σύνδρομο Down. 

ΕΥΚΟΛΙΑ — Το τεστ γίνεται με απλή αιμοληψία 
αίματος της μητέρας την 10η εβδομάδα της κύησης,  
(7-10 ml) χωρίς περιορισμούς εθνικότητας, σωματικών 
δεικτών, ή δωρεάς ωαρίων. 

ΑΜΕΣΑ — Τα αποτελέσματα εκδίδονται σε 6-8 
εργάσιμες ημέρες από την παράδοση του δείγματος    

Το βασικό προγεννητικό τεστ ανιχνεύει: 

� Τρισωμίες 13, 18, 21 (σύνδρομο Down)

�Φύλο: ΧΧ ή ΧΥ

� Ανευπλοϊδίες φύλου:
Σύνδρομο Turner (XΟ), Σύνδρομο Υπερθήλεως (XXX),  
Σύνδρομο Klinefelter (XXY), Σύνδρομο Jacobs (ΧΥΥ) 

 � 9  Μικροελειπτικά Σύνδρομα
Σύνδρομο Di George, Σύνδρομο έλλειψης 1p36, 
Σύνδρομο Αngelman, Σύνδρομο Prader-Willi, Σύνδρομο 
Cri du Chat, Σύνδρομο Wolf-Hirschhorn, 
Σύνδρομο Smith-Magenis (17p11.2,, Σύνδρομο ) 
Langer-Giedion (8q24) και Jacobsen (11q23)

Το PrenatalEasy® Plus  είναι μια απλή εξέταση που 
γίνεται στο αίμα της μητέρας, σε κυήσεις υψηλού 
κινδύνου για εμφάνιση του συνδρόμου Down και  
άλλων ανευπλοϊδιών και παρέχει ακριβείς πληροφορίες 
σχετικά με υγεία του εμβρύου.

Πραγματοποιείται με ασφάλεια και ανώδυνα, χωρίς 
τους κινδύνους της αμνιοπαρακέντησης και της βιοψί-
ας τροφοβλάστης και μπορείτε να μάθετε τα αποτελέ-
σματα σε 6-8 εργάσιμες ημέρες. 

Το τεστ αυτό προσφέρει: 
�Υψηλή εξειδίκευση και ευαισθησία για τις πιο συχνές 
χρωμοσωμιακές βλάβες του εμβρύου 
�Ανιχνεύει με απόλυτη ακρίβεια το φύλο του εμβρύου
�Ανιχνεύει 9 εκ των συχνότερων μικροελλειπτικών 
συνδρόμων
�Παρέχει aξιόπιστα αποτελέσματα με το χαμηλότερο 
ποσοστό αποτυχίας (0,07%) σε σχέση με άλλα τεστ– 
χωρίς ταλαιπωρία ή καθυστέρηση των αποτελεσμάτων

 Και όλα αυτά ανώδυνα και ακίνδυνα


