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 محل الصاق �ارکد

 ب�مارستان/ مطب

/ نام/ عنوان
�

نام خانواد�

�الك/ خ�ا�ان

تلفن

فکس

/ نام
�

نام خانواد�

*ک.ک شهر�کد�س��

تار�ــــخ تولد - روز/ ماە/ سال

 توز�ــــع کنندە�آزما�ش�اە ارسال کنندە نمونه

فرم درخواست آزما�ش

پزشک درخواست کنندە آزما�ش

اطالعات ب�مار

NIPD-RhD PrenaTest® 

  آنوپلوییدی های نادر کروموزوم های اتوزومال
 این شامل تریزومی ها و مونوزومی های کروموزوم های 1-12، 14-17، 19،
20 و 21 به عالوه مونوزومی های کروموزوم های 13، 18 و 21 می باشد

NIPD-RhD 

:زمان لقاح

:م�شا جغراف�ا��
ارو�ا
آف��قاي شما�
آف��قا/ �ارائ�ب
خاورم�انه
�� آس�اي جنو�� و ��

موارد د�گر

:وزن پ�ش از �ارداري kg

�ارداري تک قلو �ارداري دو قلو 

cmقد ب�مار:

:هفته �ارداري p.m. اطالعات �ارداري

اطالعات ب�مار

ي خون اطالعات نمونه گ��

��

گزارش آزما�ش �ه ز�ان ان�ل�� ارائه خواهد شد

خ��

تار�ــــخ، م�انامضا/ مهر آزما�ش�اە ارسال کنندە نمونه

تار�ــــخ، م�انامضاي ب�مار
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کد کشور *

�
تهاج� (NIPT) -  حداقل 9 و حد ا��� 23 هفته و 1 روز از آخ��ن زمان قائد� آزما�ش پ�ش از تولد غ��

نوع 1

نوع 2

نوع 3

(براي بارداري تک قلو) تعیین تریزومی 21 در جنین

(براي بارداري تک قلو و یا دوقلو) تعیین تریزومی هاي 13، 18 و 21 در جنین

تعیین تریزومی هاي 13، 18، 21 و اختالالت کروموزوم هاي جنسی در جنین

(براي بارداري تک قلو)

PrenaTest سایر موارد انتخابی در آزمایش

ریزحذف 22q11.2 (براي انواع 2 و 3)
براي بارداري تک قلو؛ براي شناسایی محدودیت هاي این آزمایش، بروشور سندرم دي جرج را مطالعه نمایید. 

تعیین جنیست 

تعیین ژنوتیپ RhD پیش از تولد به صورت غیرتهاجمی با استفاده از خون مادر براي زنان 

باردار Rh منفی و بارداري تک قلو (شروع از هفته بارداري 11  و 0 روز از آخرین قاعدگی)

مهم: بیمار نباید LMWH مصرف کند.

لطفا بروشور را مطالعه نمایید.

سال/ماه/روز)

بیمار همسر بیمار

سایر موارد (مانند دوقلوي در حال محو شدن)

تاریخ نمونه گیري (سال/ماه/روز) نمونه خون تکراري (اگر اولین آنالیز ناموفق بوده است)

رضایت بیمار

پزشک مسئول یا آزمایشگاه ارجاع دهنده با امضاي این فرم تایید می کنند که بیمار:

توضیحات کافی دریافت کرده است، براي او مشاوره ژنتیک انجام شده است و براي انجام آزمایش ژنتیک انتخاب شده رضایت داده است

براي ارسال جواب آزمایش به آزمایشگاه ارجاع دهنده و پزشک مسئول موافقت کرده است

براي ارسال اطالعات شخصی و نمونه خون وي به آزمایشگاه یوروفینز الیف کودکس (و همچنین آزمایشگاه یوروفینز بیومنیس براي آزمایش NIPD-RhD) جهت انجام آزمایش ژنتیک موافقت کرده است

بیمار با جمع آوري و استفاده از باقی مانده نمونه مورد آزمایش که غیر قابل شناسایی شده است، جهت انجام مطالعات کنترل کیفی، تحقیقات علمی و ایجاد آزمایشات جدید موافقت می نماید.
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