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PRETOŽE ZAJTRAJŠOK
JE VEĽMI DÔLEŽITÝ UŽ DNES
VČASNÁ DETEKCIA
Možno vykonávať už v 12. týždni
tehotenstva.
JEDNODUCHÝ
Vyžaduje sa iba jednoduchý odber
vzorky krvi bez predchádzajúcej prípravy.
BEZPEČNÝ
Pri tomto teste neexistuje riziko potratu,
ktoré sa spája s invazívnymi zákrokmi.

SPOĽAHLIVÁ ANALÝZA
Presný test s najlepšou
možnou detekciou.

ROZSIAHLY ZÁCHYT DIAGNÓZ
Detekcia najbežnejších syndrómov:
Trizómia 21, 18 a 13, ako aj aneuploidie
pohlavných chromozómov.

DAROVANIE VAJÍČKA/DVOJIČKY
Test možno vykonávať v prípade
darovania vajíčok.
Detekcia trizómií 21, 18 a 13 sa môže
vykonávať aj pri dvojičkách (dva plody).
TECHNOLÓGIA NGS
Tento test využíva najvyspelejšiu
dostupnú technológiu (sekvenovanie
novej generácie, NGS).

PROFESIONÁLNA ZÁRUKA
STE V DOBRÝCH RUKÁCH
Spoločnosť CGC Genetics je posledných
20 rokov popredným dodávateľom testov
v lekárskej genetike v Portugalsku, ako aj
hlavným európskym dodávateľom. Vďaka
vyspelej technickej a klinickej odbornosti
sa spoločnosť CGC Genetics zúčastňuje
na viacerých výskumných projektoch. Teraz
vám Alpha medical ako zmluvný partner
spoločnosti CGC na Slovensku ponúka nový
neinvazívny test s kladným hodnotením
od skúsených zdravotníckych expertov,
ktorý využíva tie najvyspelejšie technológie.

