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CO BADA:

 

 

POBRANIE PRÓBKI:

Jak wybrać nieinwazyjny test prenatalny (NIPT)?

Jeśli szukasz badania NIPT i zastanawiasz się którą ofertę wybrać, koniecznie uzyskaj poniższe informacje.
Zyskaj pewność co do zakresu badania i jego wiarygodności. Dowiedz się co obejmuje cena badania, za które płacisz.

Poniższa tabelka pomoże Ci porównać interesujące Cię testy. Możesz ją wydrukować i uzupełnić.

WYNIKI:

Rzadkie trisomie

Mikrodelecje
i mikroduplikacje i jakie

Płeć na życzenie

Dodatkowy zakres

Gdzie jest najbliższy punkt
pobrań? Pobranie próbki
w punkcie jest w cenie

czy za dodatkową dopłatą
(i jaką)?

Najczęstsze trisomie
(21., 13. i 18.)

Zmiana liczby
chromosomów płci (X, Y)

Zakres  badania
w ciąży bliźnaczej

Czy pobranie próbki
możesz umówić w domu?
Czy jest w cenie, czy jest
za to dodatkowa dopłata

(i jaka)?

Dostępność wizyty
w interesującym Cię

terminie

Czas oczekiwania
na wynik
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Czy w przypadku
nieprawidłowego wyniku

uzyskasz konsultację
z lekarzem genetykiem
lub perinatologiem? Czy

będzie ona w cenie czy za
dodatkową opłatą (i jaką)?

CENA:

Jak przekazywany jest wynik
(odbiór osobisty, online)

Czy przed zleceniem
badania możesz zobaczyć

przykładowy wynik?

Czy w przypadku
prawidłowego wyniku

również możesz
skonsultować się

z lekarzem? W cenie badania
czy za dopłatą (i jaką)?

Cena badania

Czy jest to cena całkowita,
czy zawiera dopłaty i jakie?

Czy możesz zapłacić
w ratach?

UBEZPIECZENIE:

Czy test zawiera
ubezpieczenie wyniku

pozytywnego
(nieprawidłowego)

polegające na refundacji
przeprowadzonych badań

prenatalnych inwazyjnych?
Do jakiej kwoty

i dla jakich chorób?

KONSULTACJA WYNIKU Z LEKARZEM:

Czy test zawiera
ubezpieczenie wyniku

fałszywie negatywnego
(prawidłowego podczas
gdy dziecko urodzi się
chore)? Do jakiej kwoty

i dla jakich chorób?

Jak wybrać nieinwazyjny test prenatalny (NIPT)?
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Liczba badań
wykonanych do tej pory

i walidacja kliniczna

Gdzie wykonywane
są analizy

POZOSTAŁE INFORMACJE:

Dostępność konsultacji

Opinie Pacjentek

Możliwość wcześniejszego
zapoznania się z wzorami

dokumentów, które będziesz
podpisywać

Jak wybrać nieinwazyjny test prenatalny (NIPT)?

Inne


