Rastreio genético
pré-natal não invasivo

TrisoNIM® é um teste genético para descartar anomalias cromossómicas fetais
como por exemplo, a síndrome de Down, sem nenhum risco para a gravidez.
Este teste também informa, muito precocemente, o sexo do bebé.
Na NIMGenetics, desenvolvemos diversas modalidades TrisoNIM® para que,
junto do seu médico, possa decidir qual o melhor para a sua gestação.

Basic Plus
Resultados em 5 dias*

Advance
Resultados em 5 dias*

A partir da 10.ª semana,
válido para gestações:
• Únicas ou gemelares
• Naturais ou produto de FIV
• Ovodoação

Premium
Resultados em 5 dias*
(*): Úteis, a partir da recepção da amostra.

DETETA:
• Trissomia 21, associada à síndrome de Down
• Trissomia 18, associada à síndrome de Edwards
• Trisomia 13, associada à síndrome de Patau
INFORMA:
• Aneuploidias sexuais mais frequentes e sexo fetal
• Síndromes com microdeleção:
• 1p36
• 5p (Cri du chat)
• 2q33.1
• 1q32-q41
• 10p14-p13 (DiGeorge 2)
• 11q (Jacobsen)
• 16p12.2-11.2
• Trissomias 9, 16 e 22

A tranquilidade e segurança
necessária à sua gravidez.

Passo a passo

Máxima precisão de análise e fiabilidade.
• Mediante sequenciação de última geração (NGS)
• A predição de riscos e o cálculo da fração fetal é reali- zada

1

Consulte o seu médico e
obtenha uma prescrição
médica

2

Contacte-nos para o
agendamento da colheita

3

Análise da amostra e
elaboração do relatório.

4

Contacte o especialista para
aconselhamento pós-teste.

através de um algoritmo duplo, incrementando a precisão da
análise:

ALTERAÇÃO
CROMOSSÔMICA

CAPACIDADE DE FALSOS
DETECÇÃO
POSITIVOS

T21 (Síndrome de Down)

99,17%

0,05%

T18 (Síndrome de Edwards)

98,24%

0,05%

T13 (Síndrome de Patau)
X0 (Síndrome de Turner)
Deteção do Cromossomo Y

99,99%

0,04%

> 95%
> 98%

-

Dados publicados: Zhang H et al. Ultrasound Obstet Gynecol 2015; 45: 530–538

Evita amniocentese desnecessária
O TrisoNIM® é a melhor alternativa para a amniocentese, exceto
nos casos com determinadas alterações bioquímicas e/ou
ultrassonográficas.
Os casos com um resultado de alto risco após um teste de DNA
fetal devem ser confirmados através de um exame invasivo. A
NIMGenetics oferece esta confirmação de maneira gratuita com o
KaryoNIM® Pré-natal, um exame diagnóstico que, a partir da análise
do líquido amniótico, permite analisar 124 síndromes de forma
rápida e eficaz.
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