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Jak wybrać test NIPT?
Szukasz testu NIPT? Zastanawiasz się które badanie i w której placówce wybrać? Pomóc Ci może poniższa tabelka.
Podpowie Ci jakie informacje warto wcześniej uzyskać i pomoże samodzielnie porównać interesujące Cię badania.

Zyskaj pewność przed zakupem co do zakresu testu i tego, co zawiera dana oferta!
Tabelkę możesz wydrukować aby łatwo uzupełnić i porównać informacje.

Co bada? Trisomia 21.,
trisomia 18.,
trisomia 13.

Rzadkie trisomie:
9., 16., 22.

Aneuploidie
chromosomów płci
(X, Y)

Mikrodelecje,
mikroduplikacje

Płeć na życzenie

Dodatkowy zakres
(np. ustalenia przypadkowe

Rh płodu, inne)

Ubezpieczenie Ubezpieczenie wyniku
pozytywnego.*
Do jakiej kwoty
I dla jakich chorób?
*Refundacja

przeprowadzonych badań

prenatalnych

diagnostycznych

po uzyskaniu

nieprawidłowego wyniku

Ubezpieczenie wyniku
fałszywie
negatywnego.*
Do jakiej kwoty
i dla jakich chorób?
*Odszkodowanie w sytuacji,

gdy test nie wykrywa

nieprawidłowości, a dziecko

ma badaną chorobę.

Może dotyczyć wyniku

po narodzinach lub przed

narodzinami

Wynik Czas oczekiwania
na wynik

Odbiór osobisty
czy online

Czy wynik jest
w języku polskim?
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Czy możesz wcześniej
zobaczyć przykładowy
wynik?

Czy wynik będzie
dla Ciebie zrozumiały?
(czy jest prawidłowy,

czy nieprawidłowy)

Czy możesz
skonsultować wynik
z lekarzem
genetykiem?
W cenie badania
czy za dodatkową
opłatą i jaką?

Pobranie
próbki

Czy pobranie próbki
jest w cenie badania?
Jeśli nie, to ile
kosztuje?

Czy placówka
jest dostępna blisko
Ciebie?

Czy możesz umówić
pobranie próbki
w domu?

Czy pobranie próbki
jest możliwe
w interesującym
Cię terminie?

Cena badania
i metody
płatności

Cena badania

Dostępność rat

Czy cena jest
całkowita, czy
czekają Cię dopłaty?
Jeśli tak, to jakie
i za co?

Informacje
o badaniu
i placówce

Gdzie jest
wykonywany test?

Jaką posiada
walidację kliniczną?

Jakie są opinie
o badaniu
i o placówce?

Dostępność
konsultacji
w tygodniu

https://testy-nipt.pl/ info@testy-nipt.pl

TESTY-NIPT.PL blog

Jak wybrać test NIPT?



Pozostałe
(tu możesz wpisać
inne interesujące
Cię informacje)

Czym są testy NIPT?

Czym się różnią NIPT  i jak wybrać badanie?

Fakty i mity o testach NIPT

Wasze historie

Interesują Cię testy NIPT? Przeczytaj więcej na stronie     testy-nipt.pl:
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