NOVA™ je bezpečná voľba
skríningu detí

Test Nova™ je vhodný
konkrétne pre:

Jednoduchý
Na testovanie je potrebný ster z ústnej sliznice alebo iba štyri
kvapky krvi odobraté z jedného vpichu do päty.

Rodičov, ktorí majú záujem o komplexný skríning svojho
dieťaťa.

Presný
Vykonáva sa pomocou technológie sekvenovania ďalšej
generácie, ktorá má presnosť skríningu >99%.
Včasný
Realizuje sa už od 24 hodín po narodení.
Spoľahlivý
Vychádza s najväčšej svetovej databázy genómov
a bohatých skúseností spoločnosti BGI.

Rodičov, ktorí sa chcú dozvedieť viac o genetických predpokladoch
ovplyvňujúcich reakcie ich dieťaťa na niektoré lieky.
Novorodencov, ktorí neprešli bežným skríningom.
Novorodencov, ktorých rodičia majú vrodené poruchy
v rodinnej anamnéze, alebo sa radia k osobám, u ktorých
sa predpokladá vyššie riziko vzniku genetických ochorení.

Test Nova™ nie je
vhodný pre:

1

Poradenstvo pred testom

2

Odber vzorky

3

Doručenie vzorky do laboratória BGI

Novorodencov s numerickými alebo štrukturálnymi zmenami
chromozómu, variáciami počtu kópií a/alebo mozaicizmom
zárodočných buniek.

4

Sekvenovanie a bioinformatická analýza

Novorodencov, ktorí dostali krvné transfúzie, mali transplantované orgány alebo podstúpili liečbu kmeňovými bunkami.

5

Výsledky do 30 pracovných dní po prijatí vzorky

6

Poradenstvo po testovaní

Konečné diagnostikovanie porúch.

NOVA™ je obchodná značka
spoločnosti BGI.
Všetky práva vyhradené.

Distribučný partner
pre Slovensko:

www.bgi.com

www.zentya.sk

Informácie sú určené iba pre
kvalifikovaných poskytovateľov
zdravotníckej starostlivosti.
Informácie nemajú nahradiť
odborné lekárske poradenstvo.
Slúžia len na referenčné účely.

Zentya, a.s.
Grösslingova 4
811 09 Bratislava
nova@zentya.sk
+421 915 842 336

Novorodenecký
genetický test
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The World’s Most
Komplexný
genetický test
Comprehensive
pre deti Genetic Test For
Newborns
Skríning 87 vrodených porúch
Screening for 50
a genetické informácie o liečebných
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What Does NOVA™ Test For
Čo NOVA™ testuje
50 Inherited Disorders
Inherited Metabolic
87Disease
vrodených porúch
Congenital

Vrodených porúch metabolizmu
65Hearing-impairment
Poruchy krvných lipidov
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Immunodeficiency
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Monogenic
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20 Paediatric
Pharmacogenomics
Farmakogenomika
Neurology Drugs
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Anti-infection
Neurologických liekov
Agents
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Protiinfekčných
liekov
Drugs
10Rheumatology
Liek proti reumatickým ochoreniam
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Gastroenterology
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Cardiology Drugs
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Gastroenterologické lieky

3		 Lieky na srdce
Oncology
OstatnéDrugs
lieky
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(Full list of conditions tested for is available in the NOVA™
(Kompletný
zoznamBrochure)
testovaných ochorení a liekov je dostupný v produktovej brožúre NOVA™)
Product

