
MaterniT21™ PLUS: 
Ένα Τεστ. 
Έγκυρες απαντήσεις, 
σαφή αποτελέσματα.

Tο MaterniT21 PLUS είναι το πιο 
προηγμένο τεχνολογικά μη επεμβατικό 
προγεννητικό τεστ  για την ανίχνευση 
χρωμοσωμικών ανωμαλιών του 
εμβρύου. Με κορυφαία κλινική 
απόδοση, μπορείτε να είστε σίγουροι 
για τα αποτελέσματα. Η δοκιμή είναι μη 
επεμβατική, δηλαδή 100% ασφαλής για 
σας και το έμβρυό σας, 
απαιτώντας μόνο ένα δείγμα 
αίματος της μητέρας και 
μπορεί να πραγματοποιηθεί 
από τη δέκατη κιόλας 
εβδομάδα της κύησης. Τα 
αποτελέσματα στέλνονται στον 
γιατρό σας μέσα σε πέντε 
ημερολογιακές ημέρες από την 
παραλαβή του δείγματος σας 
στα εργαστήρια της 
Sequenom.

Ενδείξεις για εγκυμοσύνη με 
χρωμοσωμικές ανωμαλίες:

• Προχωρημένη ηλικία της
   μητέρας. 
• Θετικό αποτέλεσμα σε  
   βιοχημική εξέταση 
   (Papp-A test).
• Εμβρυϊκή υπερηχογραφική
   ανωμαλία που  υποδηλώνει 
   πιθανή ανευπλοιδία.
• Ατομικό ή οικογενειακό ιστορικό
   χρωμοσωμικών ανωμαλιών.

Θεσσαλονίκη, Τσιμισκή 85, Τηλ. 2310 250026 
Αθήνα, Λεωφ. Βασ. Σοφίας 82, Τηλ. 2130 383040

email: info@safembryo.com
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Είναι η εγκυμοσύνη σας. 
Απαιτήστε την ακρίβεια 
του MaterniT21 PLUS Tέστ.

Κανένα τεστ δεν είναι τέλειο.

Αν και τα αποτελέσματα του MaterniT21 PLUS τεστ είναι 
εξαιρετικά ακριβή, μπορεί να παρουσιαστούν ψευδώς θετικά 
και ψευδώς αρνητικά αποτελέσματα σε σπάνιες περιπτώσεις.  
Ένα αρνητικό αποτέλεσμα εξέτασης δεν διασφαλίζει μια υγιή 
εγκυμοσύνη. Τα αποτελέσματα αυτού του τεστ, συμπεριλαμβα-
νομένων των πλεονεκτημάτων και των περιορισμών του, θα 
πρέπει να συζητηθούν με το γιατρό σας. 

Η Sequenom Laboratories,  μια πλήρως ελεγχόμενη θυγατρική 
της Sequenom Inc., είναι ένα μοριακό διαγνωστικό εργαστήριο 
διαπιστευμένο από τo CAP και πιστοποιημένο από τo CLIA.



Το MaterniT21 PLUS τεστ είναι αξιοσημείωτα 
διαφορετικό. 

Το πιο πλήρες μη επεμβατικό προγεννητικό τεστ
Προσφέρει περισσότερες απαντήσεις που σχετίζονται με 
χρωμοσωμικές ανωμαλίες (συμπεριλαμβανομένων και 
μικροδιαγραφών) από οποιοδήποτε άλλο μη επεμβατικό 
προγεννητικό τεστ (17 σύνδρομα). 

Πάρτε μια απάντηση. Με την πρώτη φορά
Έχει το χαμηλότερο μη ανακοινώσιμο ποσοστό 
αποτελεσμάτων (0.9%), που σημαίνει ότι έχετε λιγότερες 
πιθανότητες να χρειάζεται να επαναλάβετε την 
αιμοληψία. Άλλα τεστ έχουν ποσοστό αποτυχίας έκδοσης 
αποτελέσματος που κυμαίνεται από 4.6 έως 12.6%. ¹ ² ³ ⁴

Σαφή, κατανοητά αποτελέσματα. 
Το μόνο μη επεμβατικό προγεννητικό τεστ που προσφέρει 
ένα θετικό ή αρνητικό αποτέλεσμα (ναι ή όχι) για 
πολλαπλές χρωμοσωμικές ανωμαλίες. Αυτό δίνει σε σας 
και τον γιατρό σας τη σαφήνεια και την αυτοπεποίθηση 
που χρειάζεστε για να σχεδιάσετε αποτελεσματικά την 
εγκυμοσύνη σας.

Η ταχύτητα έχει σημασία
Το MaterniT21 PLUS τεστ ενδείκνυται για χρήση από τη 
10η εβδομάδα της κύησης¹. Τα αποτελέσματα είναι 
διαθέσιμα σε περίπου 5 ημερολογιακές  ημέρες από την 
παραλαβή του δείγματος αίματος στο εργαστήριο, 
δηλαδή ταχύτερα σε σχέση με άλλες μη επεμβατικές 
προγεννητικές εξετάσεις.

 

Κάποια άλλα μη επεμβατικά προγεννητικά τεστ δυσκολεύονται 
να διακρίνουν εμβρυικές χρωμοσωμικές ανωμαλίες, όταν 
υπάρχουν περισσότερα από ένα έμβρυα στη μήτρα. Το τεστ 
MaterniT21 PLUS είναι σε θέση να προσφέρει το ίδιο επίπεδο 
ακρίβειας για πολύδυμες κυήσεις όπως και 
σε κυήσεις με μόνο ένα μωρό. 
Έχοντας αναλύσει πάνω από 250.000 
δείγματα, εκ των οποίων πάνω από 10.000 
δείγματα πολύδυμων κυήσεων, το τεστ 
MaterniT21 PLUS είναι κατάλληλο για 
χρήση από τους γιατρούς σε κλινικές και μονάδες 
υποβοηθούμενης αναπαραγωγής.

∆ΕΝ ΕΙΝΑΙ ΟΛΑ ΤΑ ΜΗ ΕΠΕΜΒΑΤΙΚΑ
ΠΡΟΓΕΝΝΗΤΙΚΑ ΤΕΣΤ ΤΑ Ι∆ΙΑ 

Χρωμοσωμικές ανωμαλίες και μικροελλείψεις 

Το Σύνδρομο Down, είναι μια γενετική διαταραχή που 
προκαλείται από την παρουσία ενός τρίτου αντίγραφου 
του χρωμοσώματος 21 και αποτελεί τη πιο κοινή 
ανωμαλία χρωμοσωμάτων στους ανθρώπους. 
Άλλες σπάνιες γενετικές διαταραχές περιλαμβάνουν τα 
«μικροελλειπτικά σύνδρομα», που προκαλούνται από μία 
χρωμοσωμική διαγραφή ή έλλειψη υλικού από ένα 
συγκεκριμένο χρωμόσωμα. 
Προκειμένου να διαγνωστούν προγεννητικά οι 
μικροελλείψεις απαιτούνται διαδικασίες όπως η 
αμνιοπαρακέντηση ή η λήψη τροφοβλάστης 
(CVS) και ανάλυση με μοριακό 
καρυότυπο. Ωστόσο, αυτές είναι 
επεμβατικές διαδικασίες και 
φέρουν ένα μικρό κίνδυνο 
αποβολής (0.5-1%).

Ανάλυση μικροελλείψεων 

Το τεστ MaterniT21 PLUS είναι το πρώτο μη επεμβατικό 
προγεννητικό τεστ που μπορεί να ανιχνεύσει μικροελλειπτικά 
σύνδρομα από την 10η εβδομάδα της εγκυμοσύνης σας. Η 
συχνότητα εμφάνισης αυτών των συνδρομων συνδυαστικά 
είναι 1/1000 γεννήσεις. Αυτά τα σύνδρομα συνδέονται με 
βαθιές συνέπειες στη ζωή και την υγεία του παιδιού σας. Αυτή 
η πληροφορία μπορεί να βοηθήσει το γιατρό σας να προτείνει 
εξειδικευμένη και προσωπική φροντίδα για σας και το μωρό 
σας, πριν και μετά τον τοκετό. 

Τρισωμία 21 (σύνδρομο Down)

Τρισωμία 18 (σύνδρομο Edwards)

Τρισωμία 13 (σύνδρομο Patau)

45,X (σύνδρομο Turner)

47,XXY (σύνδρομο Klinefelter)

47,XXX (σύνδρομο Τριπλό Χ)

47,XYY (σύνδρομο XYY)

Τρισωμία 16 

Τρισωμία 22

22q (σύνδρομο DiGeorge)

5p (σύνδρομο Cri-du-chat)

1p36 μικροελλειπτικό σύνδρομο

15q (σύνδρομο Angelman)

15q (σύνδρομο Prader-Willi)

11q (σύνδρομο Jacobsen)

8q (σύνδρομο Langer-Giedion)

4p (σύνδρομο Wolf-Hirschhorn)

MaterniT21 PLUS

50 100

0.9

4.6

5.8

12.6

 

 

 

 

 

 

 

 

Το MaterniT21 PLUS τεστ μπορεί να ανιχνεύσει 
τα ακόλουθα σύνδρομα:

ΑΛΛΑ TEST

Ποσοστά μη ανακοινώσιμων αποτελεσμάτων 
στη μελέτη επικύρωσης της δοκιμασίας (%)  

Μάθετε
περισσότερα,
νωρίτερα  

Παρέχει σαφή,
άµεσα
αποτελέσµατα   

Πάρτε µια
απάντηση.
Με την πρώτη
φορά
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