teal: C90 M30 Y 40 K 10

Czy powinnam wykonać
badanie Panorama?
Jeśli obawiasz się o zdrowie swojego
dziecka, jesteś kobietą po 35 roku
życia, a w szczególności w sytuacji
kiedy w twojej rodzinie występowały

Gdzie mogę uzyskać
więcej informacji?
badanie prenatalne
Aby uzyskać szczegółowe
informacje
o wszystkich wymienionych
tutaj schorzeniach oraz stronach
internetowych i organizacjach, dzięki
którym możesz dowiedzieć się więcej,
odwiedź naszą stronę internetową,
www.panoramatest.com.

Zapytaj lekarza, czy Panorama jest
badaniem właściwym dla Ciebie.

NOWE I PROSTE
BADANIE KRWI,
DZIĘKI KTÓREMU
MOŻESZ
DOWIEDZIEĆ SIĘ
WIĘCEJ O ZDROWIU
SWOJEGO DZIECKA.

przypadki chorób genetycznych Polskie
Towarzystwo Ginekologiczne zaleca
wykonywanie badań prenatalnych takich
jak test Panorama.

JEDYNE NIEINWAZYJNE BADANIE PRENATALNE,
KTÓRE WYKRYWA TRIPLOIDIĘ
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BADANIA WYKONYWANE DZIĘKI:

Gratulujemy niebawem
zostaniesz Mamą!

W jakim celu wykonuje się
badanie Panorama?

Kiedy wykonać badanie
Panorama?

Z pewnością jesteś bardzo

Rezultatem badania Panorama jest

Badanie można wykonać już w 9 tygodniu

podekscytowana nową sytuacją, a

spersonalizowany wynik punktowy

jednocześnie pełna obaw o
zdrowie rozwijającego się

pozwalający oszacować potencjalne ryzyko
wystąpienia u dziecka pewnych schorzeń
zespół Edwardsa, zespół Patau. W badaniu

pomoże Ci upewnić się, że

można także wykryć zespół Turnera, a nawet

wszystko jest w porządku.

określić płeć dziecka.

Czym Jest badanie
Panorama?

Jak wykonać test Panorama?

przesiewowym badaniem prenatalnym.
W czasie ciąży pewna ilość DNA dziecka
dostaje się do krwioobiegu matki co
pozwala na analizę tego materiału pod

Test Panorama wykonuje się na zlecenie
lekarza.
Badanie polega na prostym pobraniu krwi
matki oraz pobraniu wymazu z policzka ojca
dziecka.

kątem pewnych potencjalnych schorzeń,

Dzięki badaniom próbek pobranych od obu

które mogą wystąpić u dziecka.

rodziców test Panorama jest najbardziej

DNA dziecka we krwi matki
Łożysko

Krew matki

Wolne pozakomórkowe
DNA płodu
Wolne pozakomórkowe
DNA matki

jedynie 10 dni.

genetycznych takich jak zespół Downa,

maleństwa. Badanie Panorama

Panorama jest nieinwazyjnym,

ciąży. A czas oczekiwania na wynik to

skuteczny ze wszystkich dostępnych
nieinwazyjnych badań prenatalnych.

Dlaczego warto wybrać
Test Panorama?
Panorama to bezpieczne, bezinwazyjne,
bardzo dokładne badanie prenatalne
nieniosące za sobą, tak jak inne dostępne
na rynku testy prenatalne, ryzyka
powikłań, a nawet poronienia.

