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Ako prebieha odber vzorky?
Jednou z výhod tohto vyšetrenia je,
že sa robí z bežného odberu krvi, takže
pacienta prakticky vôbec nezaťažuje.
Pred vyšetrením sa však odporúča
niekoľko dní nejazdiť na bicykli alebo
na koni. Odber možno realizovať nielen
u urológa, ale aj u praktického lekára,
prípadne ho zabezpečí naše laboratórium – ak sa chce pacient hneď na začiatku vyhnúť návšteve lekára.
Výsledky sú k dispozícii obyčajne do
24 hodín. Na výsledkovej listine sú uvedené namerané a referenčné hodnoty
vyšetrovaných parametrov, vypočítaná
hodnota PHI a záverečné hodnotenie.

Spoločnosť Alpha medical ponúka ako prvá
na Slovensku komplexný balík vyšetrení
prostaty so stanovením indexu zdravej
prostaty (PHI), ktorý zahŕňa vyšetrenie
PSA, free PSA a p2PSA.
O platobných podmienkach
za vyšetrenie, prípadne ďalších
detailoch, sa informujte
u svojho lekára.

Alpha medical, a. s.
Červenej armády 25
036 01 Martin
alpha.medical@alphamedical.sk
www.alphamedical.sk
Máte otázky?
Zavolajte do nášho call centra na číslo 0850 150 000
alebo nás kontaktujte mailom na obchod@alphamedical.sk.
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Takéto vyšetrenie pre muža nepredstavuje
takmer žiadnu záťaž. Nie je ani bolestivé,
ani časovo náročné.

Vyšetrenie PHI
– index zdravej
prostaty
Najspoľahlivejšie vyšetrenie
v prevencii a diagnostike
rakoviny prostaty

Stanovenie indexu zdravej prostaty –
Prostate Health Index (PHI) sa v súčasnosti javí
ako najspoľahlivejšie neinvazívne vyšetrenie
v prevencii a zároveň diagnostike rakoviny
prostaty.

3.

NAJČASTEJŠIE
ONKOLOGICKÉ
OCHORENIE
U MUŽOV

Toto moderné vyšetrenie ponúka naša
spoločnosť Alpha medical ako prvá
a zatiaľ jediná na Slovensku. Je to komplexný balík laboratórnych vyšetrení
prostaty, ktorý sa skladá z vyšetrenia
p2PSA, PSA a free PSA. Samotné stanovenie PHI je dané výpočtom z hodnôt
týchto parametrov.
RAKOVINA PROSTATY
3. najčastejšie onkologické ochorenie
u mužov
80 % výskytu rakoviny prostaty je
u mužov nad 65 rokov
1500 nových diagnostikovaných
prípadov ročne v rámci Slovenska
500 mužov ročne na Slovensku
v dôsledku tohto ochorenia zomiera
Za posledných 20 rokov stúpol výskyt
rakoviny prostaty výraznejšie než
u iných druhov rakovín. Riziko dramaticky narastá po päťdesiatom roku života a dve z troch úmrtí nad 65 rokov má
na svedomí práve rakovina prostaty.
Vyšetrenie PHI je:
• neinvazívne,
• bezbolestné,
• vhodné najmä pre mužov
vo veku nad 50 rokov
a u pacientov s pozitívnou
rodinnou anamnézou na
výskyt rakoviny prostaty
už od 40. roku života.

Kedy sa odporúča vyšetrenie PHI?
Toto vyšetrenie by mali využiť všetci
muži po päťdesiatke, ktorí chcú zvýšiť
svoje šance na včasné odhalenie rakoviny prostaty. Preventívna potreba
narastá s ďalšími rizikovými faktormi,
ktorými sú výskyt rakoviny prostaty
v rodinnej anamnéze, fajčenie a pravdepodobne aj uprednostňovanie stravy
s vysokým obsahom tukov.

80 %
VÝSKYTU
RAKOVINY
PROSTATY
JE U MUŽOV
NAD 65
ROKOV

Čo ponúka kompletné vyšetrenie PHI?
Vyšetrenie PHI je najspoľahlivejším
prostriedkom prevencie rakoviny prostaty, pretože zavedenie nového parametra p2PSA má momentálne najvyššiu
špecificitu na karcinóm prostaty (33
%). Zároveň ide o jedno z najprogresívnejších a najmodernejších vyšetrení
ktoré je v USA a západnej Európe bežne
dostupné. Najznámejším a najdlhšie
sledovaným nádorovým indikátorom
bol doteraz PSA, čiže prostatický špecifický antigén. Výsledok tohto vyšetrenia
nie je jednoznačný, keďže môže byť
pozitívny aj z iných než nádorových
príčin – napríklad pri zápaloch prostaty
alebo močových ciest či pri nezhubnom
zväčšení prostaty (benígna hyperplázia). Ak je teda hodnota PSA zvýšená,
lekár obvykle odporúča vykonať ešte
biopsiu prostaty – invazívna metóda,
ktorá nezriedka spôsobuje zdravotné
komplikácie. Vďaka stanoveniu PHI sa
však dá biopsii vyhnúť, respektíve k nej
pristúpiť iba v nevyhnutnom prípade.
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Stanovenie indexu zdravej prostaty –
Prostate Health Index (PHI) sa v súčasnosti javí
ako najspoľahlivejšie neinvazívne vyšetrenie
v prevencii a zároveň diagnostike rakoviny
prostaty.

3.

NAJČASTEJŠIE
ONKOLOGICKÉ
OCHORENIE
U MUŽOV

Toto moderné vyšetrenie ponúka naša
spoločnosť Alpha medical ako prvá
a zatiaľ jediná na Slovensku. Je to komplexný balík laboratórnych vyšetrení
prostaty, ktorý sa skladá z vyšetrenia
p2PSA, PSA a free PSA. Samotné stanovenie PHI je dané výpočtom z hodnôt
týchto parametrov.
RAKOVINA PROSTATY
3. najčastejšie onkologické ochorenie
u mužov
80 % výskytu rakoviny prostaty je
u mužov nad 65 rokov
1500 nových diagnostikovaných
prípadov ročne v rámci Slovenska
500 mužov ročne na Slovensku
v dôsledku tohto ochorenia zomiera
Za posledných 20 rokov stúpol výskyt
rakoviny prostaty výraznejšie než
u iných druhov rakovín. Riziko dramaticky narastá po päťdesiatom roku života a dve z troch úmrtí nad 65 rokov má
na svedomí práve rakovina prostaty.
Vyšetrenie PHI je:
• neinvazívne,
• bezbolestné,
• vhodné najmä pre mužov
vo veku nad 50 rokov
a u pacientov s pozitívnou
rodinnou anamnézou na
výskyt rakoviny prostaty
už od 40. roku života.

Kedy sa odporúča vyšetrenie PHI?
Toto vyšetrenie by mali využiť všetci
muži po päťdesiatke, ktorí chcú zvýšiť
svoje šance na včasné odhalenie rakoviny prostaty. Preventívna potreba
narastá s ďalšími rizikovými faktormi,
ktorými sú výskyt rakoviny prostaty
v rodinnej anamnéze, fajčenie a pravdepodobne aj uprednostňovanie stravy
s vysokým obsahom tukov.

80 %
VÝSKYTU
RAKOVINY
PROSTATY
JE U MUŽOV
NAD 65
ROKOV

Čo ponúka kompletné vyšetrenie PHI?
Vyšetrenie PHI je najspoľahlivejším
prostriedkom prevencie rakoviny prostaty, pretože zavedenie nového parametra p2PSA má momentálne najvyššiu
špecificitu na karcinóm prostaty (33
%). Zároveň ide o jedno z najprogresívnejších a najmodernejších vyšetrení
ktoré je v USA a západnej Európe bežne
dostupné. Najznámejším a najdlhšie
sledovaným nádorovým indikátorom
bol doteraz PSA, čiže prostatický špecifický antigén. Výsledok tohto vyšetrenia
nie je jednoznačný, keďže môže byť
pozitívny aj z iných než nádorových
príčin – napríklad pri zápaloch prostaty
alebo močových ciest či pri nezhubnom
zväčšení prostaty (benígna hyperplázia). Ak je teda hodnota PSA zvýšená,
lekár obvykle odporúča vykonať ešte
biopsiu prostaty – invazívna metóda,
ktorá nezriedka spôsobuje zdravotné
komplikácie. Vďaka stanoveniu PHI sa
však dá biopsii vyhnúť, respektíve k nej
pristúpiť iba v nevyhnutnom prípade.
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Ako prebieha odber vzorky?
Jednou z výhod tohto vyšetrenia je,
že sa robí z bežného odberu krvi, takže
pacienta prakticky vôbec nezaťažuje.
Pred vyšetrením sa však odporúča
niekoľko dní nejazdiť na bicykli alebo
na koni. Odber možno realizovať nielen
u urológa, ale aj u praktického lekára,
prípadne ho zabezpečí naše laboratórium – ak sa chce pacient hneď na začiatku vyhnúť návšteve lekára.
Výsledky sú k dispozícii obyčajne do
24 hodín. Na výsledkovej listine sú uvedené namerané a referenčné hodnoty
vyšetrovaných parametrov, vypočítaná
hodnota PHI a záverečné hodnotenie.

Spoločnosť Alpha medical ponúka ako prvá
na Slovensku komplexný balík vyšetrení
prostaty so stanovením indexu zdravej
prostaty (PHI), ktorý zahŕňa vyšetrenie
PSA, free PSA a p2PSA.
O platobných podmienkach
za vyšetrenie, prípadne ďalších
detailoch, sa informujte
u svojho lekára.

Unilabs Slovensko, s. r. o.
Záborského 2
036 01 Martin
unilabs@unilabs.sk
www.unilabs.sk
Máte otázky?
Zavolajte do nášho call centra na číslo 0850 150 000
alebo nás kontaktujte mailom na obchod@unilabs.sk.
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Takéto vyšetrenie pre muža nepredstavuje
takmer žiadnu záťaž. Nie je ani bolestivé,
ani časovo náročné.

Vyšetrenie PHI
– index zdravej
prostaty
Najspoľahlivejšie vyšetrenie
v prevencii a diagnostike
rakoviny prostaty

