CentoNIPT

®

EXPERTISE YOU CAN TRUST

CentoNIPT ®

Expertise you can trust
Конвенционалното пренатално изследване за
фетални хромозомни аномалии включва вземане на
проба от хорион вили (въси) или амниоцентеза. Тези
процедури са силно инвазивни и носят повишен риск
от спонтанен аборт, но въпреки това са стандартна
практика в световен мащаб, заради тяхното високо
ниво на точност и широкия диапазон от аномалии,
които могат да засекат.
CentoNIPT® CENTOGENE предлага неинвазивно
пренатално тестване, което осигурява бърз и
точен анализ за най-често срещаните пренатални
хромозомни аномалии.
CentoNIPT® се извършва с единична проба
от майчината кръв и съчетава технология на
секвениране от следващо поколение с експертно
медицинско отчитане. Той осигурява несравнимо
по-голяма точност в сравнение с други неинвазивни
методи за тестване – ултрасонография или нухално
скалиране на полупрозрачност.
Нашата медицинска експертиза предоставя на
пациентите надеждни и интерпретирани резултати.

CentoNIPT ®
Illumina VeriSeq™
NIPT Решение v2*

CentoNIPT® осигурява генетично, неинвазивно пренатално изследване (NIPT) за скрининг на най-често
срещаните фетални хромозомни аномалии (Тризомия 21, Тризомия 18, Тризомия 13 и анеуплоидии на
половите хромозоми). Тестът ни съчетава технологията на най-новото NGS (следващо поколение секвениране)
и експертно медицинско отчитане.
›

Пълна безопасност за бременната и развиващия се
плод в сравнение с настоящите инвазивни методи

›

Изключително точни резултати

›

Всеобхватен анализ от нашия експертен
медицински екип

›

Тестът може да се направи в ранен етап на
бременността от 10-та гестационна седмица

* Подготовката на пробата и софтуера за анализ са CE-IVD
** Половите анеуплоидии не могат да бъдат открити при бременност с близнаци

›

Необходими са само 9 ml кръв от майката

›

CAP и CLIA акредитация с изцяло утвърдени
протоколи за работа по отношение анализа
на пробата

›

Резултати в рамките на 5 работни дни

›

Възможен е и анализ на близнаци
(монозиготен и дизиготен) **

Фетални хромозомни аномалии
Приблизително 1% от всички бебета ще се родят с хромозомна аномалия, предизвикваща физическо увреждане
и / или умствена изостаналост. Приблизително 70% от синдромите на вродени аномалии се причиняват от
тризомия Т21, Т18 или Т13 и 10% от синдрома на Търнър (монозомия Х). Рискът от тризомия се увеличава
значително с възрастта на майката.

БЪРЗИ И ТОЧНИ
РЕЗУЛТАТИ

ВИСОКА ЧУВСТВИТЕЛНОСТ И
СПЕЦИФИЧНОСТ

Нашият оптимизиран
работен процес осигурява
пълен висококачествен и
валидиран медицински отчет
в рамките на 5 работни дни.

CentoNIPT® съчетава
секвенирането от следващо
поколение с интегрирано
измерване на феталната
фракция, дори и когато тя е
под 4%. Това води до най-ниската
възможна честота на технически
неточности и елиминира
нуждата от инвазивни тестове
като последващи действия на
NIPT теста.

CENTOGENE ПРЕДИМСТВА
CENTOGENE предоставя цялостен
пакет, започващ с неинвазивния
пренатален тест за най-често
срещаните хромозомни анеуплодии
до секвениране на целия геном.
След раждането ние предлагаме
биомаркерни тестове и цялото ни
портфолио за генетични тестове,
включително специализиран
генетичен анализ за критично
болни новородени в ICU.

Бързо & Лесно
www.centoportal.com

Имате ли вече CentoNIPT® сет?
ВВземете пробата, използвайки Вашия сет.
- просто се свържете с нас -

Вземете пробата,
използвайки Вашия сет.

Изберете Вашия тест в CentoPortal.

Пакетирайте и транспортирайте
пробата. Използвайте Вашия
CentoNIPT® сет.

ТРИЗОМИИ

ЧУВСТВИТЕЛНОСТ

СПЕЦИФИЧНОСТ

Тризомия 21 (Синдром на Даун)

> 99.9 %

99.9 %

Тризомия 18 (Синдром на Едуардс)

> 99.9 %

99.9 %

Тризомия 13 (Синдром на Патау)

> 99.9 %

99.9 %

SEX CHROMOSOME
ANEUPLOIDES & FETAL GENDER

CONCORDANCE WITH
C Y TOGENETIC RESULTS

XX

100.0 %

XY

100.0 %

X0 (Синдром на Търнър)

90.5 %

XXX (Синдром на тройна Х-хромозома)

100.0 %

XXY (Синдром на Клайнфелтер)

100.0 %

XYY (Синдром на Якобсен)

91.7 %

Резултати и ограничения на теста
CentoNIPT® изследва за хромозомни анеуплоидии (хромозоми 21, 18, и 13, X и Y) при едноплодна и
многоплодна бременност в 10 гестационна седмица. Тестът може да определи пола на плода за едноплодна
бременност, но при многоплодна бременност единствено присъствието на Y хромозома може да бъде
определено. Въпреки че, CentoNIPT® е изключително ефективен за откриване на гореспоменатите фетални
хромозомни отклонения, бременността все още може да бъде свързана с други хромозомни отклонения,
вродени дефекти или усложнения.

DOWNLOAD
REPORT

Обработка на пробата и
публикуване на резултати в
рамките на 5 дни

Изтегляне на доклада

Имате въпроси?
Свържете се с нас.

Вашият доверен партньор
За допълнителна информация, моля, свържете се с най-близкия ни представител.
WWW.CENTOGENE.COM

КОНТАКТИ:

CENTOGENE GmbH
Am Strande 7
18055 Rostock
Germany
CENTOGENE GmbH е дъщерно дружество на CENTOGENE N.V.

Забележка: CentoNIPT® hе е налична в САЩ

Информацията изложена в тази брошура е на автора, доколкото му е известна спрямо неговите познания и убеждения и на база
професионалния му опит. Нито авторът, нито CENTOGENE, нито което и да е лице, действащо от тяхно име, не могат да бъдат
държани отговорни за използването, тълкуването, заключенията, обобщенията или по-нататъшната комуникация, която може
да бъде направена, във връзка или в резултат на информацията, данните и / или фактите, съдържащи се в тази брошура. Не се
дава никаква гаранция, нито изразена, нито подразбираща се, и не възниква правна отговорност или отговорност за точността,
пълнотата или полезността на каквато и да е информация, данни и / или факти, показани в тази брошура.

Неинвазивното пренатално изследване (NIPT), основано на безклетъчен ДНК анализ от майчината кръв,
е скринингов тест, не е диагноза. Резултатите от теста не трябва да се използват като единствена база за
диагностика. Необходими са допълнителни потвърждаващи тестове, преди да се вземе необратимо решение
свързано с бременността. CentoNIPT® и CENTOGENE®, всички свързани лога и всички свързани регистрирани
или нерегистрирани търговски марки CENTOGENE® са собственост на CENTOGENE GmbH. Всички марки на
трети страни - ® и ™ - са собственост на съответните им собственици. Illumina® и логото Powered by Illumina ™
са търговски марки на Illumina, Inc. в САЩ и други страни.
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