
بدانیــد کدام داروهـا
بــرای شمــا

مناســب اســت.

دقت در تجویز دارو را بدست آورید.

 مردم درباره Pillcheck چه می گویند؟

Pillcheck چگونه کار می کند؟

«شوهرم برای فشار خون باال دارو مصرف می کند. به کمک 
گزارش Pillcheck ، داروهای فشار خون او تغییر کرد. این 
که از همسرم به درستی مراقبت می شود، به من احساس 

آرامش خاطر می دهد.»

اگر  و  دهید  سفارش  را  خود   Pillcheck کیت   .۱
دارویی نیزمصرف می کنید، در فرم سفارش آزمایش 

ذکر نمایید.

۲.  نمونه ی خود را برای ما ارسال کنید.

مورد  در  خود  محور  شخصی  گزارش   .۳
پاسخ بدن شما به داروها را دریافت کنید.

اختیار  در  را   Pillcheck گزارش   .۴
پزشک خود قرار دهید.

برای اطالعات بیشتر، از سایت ما بازدید نمایید.

 

Sagene.ir

داروی درست را پیدا کنید
و زودتر بهبود یابید.

گزارش اختصاصی Pillcheck خود را به پزشک خود نشان 
شما  برای  دوزی  چه  و  دارو ها  کدام  شود  متوجه  تا  دهید 
جدیدترین  بر  مبتنی   Pillcheck دارند.  را  کارایی  بهترین 
دانش علمی موجود است. با اضافه شدن داروهای جدید، 
ما گزارش شما را به روزرسانی می��کنیم و از طریق ایمیل به 

شما اطالع می�دهیم. 

در یک مطالعه� اخیر، ۷۵ درصد از نسخه ها بر اساس
نتایج Pillcheck تغییر کردند.



Pillcheck آزمایشی است که پیش بینی می کند شما چگونه 
داروها  به  هرکسی  می دهید.  پاسخ  تجویز شده  داروی  به 
پاسخ  آزمایش  یک   Pillcheck می�دهد.  متفاوتی  پاسخ 
شما مشخص  ژنتیکی  ساختار  اساس  بر  که  است  دارویی 
به  و  هستند  موثر  شما  بدن  در  چقدر  داروها  که  می کند 

محدود کردن عوارض جانبی بالقوه کمک می کند.

بیشتر  در  که  می دهد  پوشش  را  داروهایی  آزمایش  این 
حوزه های درمانی، مانند بیماری های قلبی، اختالالت گوارشی، 
سالمت روانی، افسردگی، و التهاب مفاصل تجویز می شوند. 

برای اطالعات بیشتر، به sagene.ir مراجعه کنید.

یک دارو و دوزی که برای سایر افراد موثر است، ممکن است 
برای شما موثر نباشد.

۹۵ درصد مردم دارای تغییرات ژنتیکی هستند که پاسخ 
آن�ها به داروها را تغییر خواهند داد.

Pillcheck چیست؟

دوز استاندارد

دوز زیادی

عوارض جانبی درمان موثر درمان غیرموثر

دوز طبیعی دوز ناکافی

Pillcheck شامل یک گزارش شخصی برای شما است که به 
پزشک شما در ارائه توصیه های دارویی برای شما کمک می کند. 
بسیاری از افرادی که آزمایش Pillcheck را انجام می دهند، 
دوز  می کنند،  قطع  کامال  را  خاص  داروهای  برخی  مصرف 
داروهای فعلی خود را تغییر می�دهند، یا دارو را با دارویی 

موثرتر تعویض می کنند.

درصد افرادی که داروهایشان موثر نیستند یا منجر به بروز 
عوارض جانبی می شوند در شکل زیر نشان داده شده است:

در مورد داروهای خود احساس
اطمینان کنید.

50 25 30 50

بیماری�هایبیماری�های قلبیالتهاب مفاصل
دستگاه گوارش

بیماری�های
اعصاب و روان

نیازی نیست که در حال حاضر حتمًا دارو مصرف کنید تا از 
Pillcheck سود ببرید. از آنجا که DNA شما ثابت باقی می ماند، 
گزارش Pillcheck شما می تواند پاسخگوی سواالت دارویی 

شما در آینده باشد. 

مفید برای امروز و فردای شما

خود  آزمایشگاه  طریق  از  را  خود  شخصی  گزارش  شما 
چه  با  آنرا  می گیرید  تصمیم  شخصًا  و  می کنید  دریافت 
کسی به اشتراک بگذارید. آزمایش تنها بر نحوه پاسخ شما 
ارزیابی  را  پزشکی  وضعیت  هیچ  و  دارد  تمرکز  داروها  به 
نمی کند. پس از تکمیل گزارش Pillcheck شما، نمونه شما 

از بین برده می شود.

Pillcheck و حریم خصوصی شما
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