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Test NIFTY – NOWOŚĆ w diagnostyce prenatalnej!  

 

Oferta laboratorium testDNA została poszerzona o nowej generacji, nieinwazyjny i całkowicie 

bezpieczny test NIFTY diagnozujący zespół Downa, Edwards’a i Patau. Do badania wykorzystywana jest 

krew obwodowa matki, z której izolowane jest DNA płodu. Metoda jest zatem bezinwazyjna i nie wiąże 

się z ryzykiem wystąpienia ryzyka poronienia czy jakichkolwiek powikłań. Czułość testu wynosi 99%. 

 

Dzięki zastosowaniu innowacyjnej metody określanej jako Sekwencjonowanie Nowej Generacji  w 

połączeniu z zaawansowanymi analizami bioinformatycznymi powstał test NIFTY, który w niektórych 

przypadkach może zastąpić amniopunkcję. Skuteczność testu została potwierdzona badaniami 

walidacyjnymi wykonanymi na prawie 3 500 pacjentek. Nie odnotowano w nich  ani jednego fałszywie 

negatywnego wyniku (takiego, w którym laboratorium wystawia wynik wykluczający ryzyko wystąpienia 

jednej z trzech trisomii, a dziecko urodziło się chore). 

 

Test NIFTY powinny wykonać kobiety, które m.in.: mają wskazania do przeprowadzenia badań 

prenatalnych lub chcą wykonać test w kierunku zespołu Downa, zespołu Edwards’a oraz zespołu 

Patau, ukończyły 35 rok życia i/lub zdecydowały się na zabieg zapłodnienia In Vitro. Najlepiej 

przeprowadzić go miedzy 12 a 24 tygodniem ciąży - wiek ciąży należy określić na podstawie badania 

USG. 

 

Ubezpieczenie w cenie testu – jedyna taka oferta na rynku!  

 

Firma BGI wykonująca test NIFTY oferuje każdej Pacjentce ubezpieczenie wyniku w cenie testu. Co to 

oznacza? Jeśli wykonane badanie  nie wykaże jednej z trzech występujących trisomii, a dziecko urodzi 

się chore, pacjentka otrzyma odszkodowanie w wysokości ok. 100 000 złotych.   
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W sytuacji natomiast kiedy wynik wskazuje na wystąpienie trisomii, w celu potwierdzenia diagnozy 

zaleca się wykonanie amniopunkcji lub biopsji kosmówki. Jeżeli pacjentka zdecyduje się na zabieg 

prywatny, firma pokrywa część kosztów wykonania takich testów – do kwoty ok. 1200 zł. 

 

„Nowości w diagnostyce genetycznej oraz prenatalnej zawsze budzą wiele emocji. Jako laboratorium,  

wykonujące testy genetyczne już od 10 lat, chcemy szerzyć wiedzę na temat tego innowacyjnego 

testu, który prawdopodobnie jest idealnym rozwiązaniem dla pacjentek obawiających się wykonania 

zabiegu amniopunkcji. Dużą zaletą tego testu jest jego nieinwazyjność i bezpieczeństwo” – mówi 

Barbara Prokurat, Dyrektor Biura Handlowego laboratorium testDNA. 

 

Test NIFTY można wykonać na terenie całej Polski m.in. w laboratorium testDNA. Wystarczy zgłosić się do 

laboratorium na pobranie krwi z żyły odłokciowej matki. Cena badania to koszt ok. 2 5000 zł. 

 

 

*** 
 

Firma testDNA istnieje na polskim rynku od 2003 r. specjalizując się w analizach ojcostwa i pokrewieństwa oraz 

diagnostyce medycznej. Obecnie laboratorium posiada ponad 100 punktów pobrań zlokalizowanych na terenie 

całego kraju jak i za granicą. Szczegółowe informacje zawarte są na stronie www.testDNA.pl 

 

Dodatkowych informacji udziela: 

Barbara Prokurat 

Dyrektor Biura Handlowego  

tel. 32 445 34 36, barbara.prokurat@testdna.pl, www.testDNA.pl 
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