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POUČENÍ PRO LÉKAŘE – ANEB JAK VŠE UDĚLAT SPRÁVNĚ 
 

Získejte odběrovou sadu a přepravní box. 
• Sadu pro odběr a přepravu krve získáte vyplněním on-line objednávkového formuláře, 

nebo na telefonním čísle +420 724 748 308, nebo na emailu: info@prenataladvance.cz. 
• V sadě naleznete Žádost o provedení testu, Informovaný souhlas a Poučení pro klienty 

podstupující NIPT. 

 

Objednejte pacientku. 
• Objednejte pacientku na odběr krve. Zavolejte nebo napište na jeden z výše uvedených 

kontaktů a my zařídíme kurýra, který si od Vás převezme zásilku s odebranou krví.  
 
 

Zkontrolujte platbu. 
• Předejte pacientce poučení o platbě. Platba může proběhnout bankovním převodem, 

nebo vložením na účet.  
• Cena testu PrenatalAdvance 5 je 11 500 Kč / 460 EUR za standardní test. Test 

PrenatalAdvance Plus, který navíc testuje chromozomy 9 a 16 a mikrodelece stojí 13 500 Kč 
/ 540 EUR. PrenatalAdvance KARYO je nabízen za 18 500 Kč / 740 EUR. PrenatalAdvance 
KARYO Plus pak za 22 500 Kč / 900 EUR.  

• Nově nabízíme test GeneAdvance Inherited, který odhalí vrozená genetická onemocnění 
způsobená mutací v genu a to za 18 500 Kč/ 740 EUR. GeneAdvance De Novo, který je určen 
pro detekci onemocnění nezděděných od rodičů, rovněž za 18 500 Kč/ 740 EUR. Kombinací 
testu GeneAdvance Inherited a GeneAdvance De Novo je pak GeneAdvance Complete za 
22 500 Kč/ 900 EUR. Další test PrenatalAdvance Genetics, představuje spojení testů 
PrenatalAdvance KARYO a GeneAdvance Complete a je nabízen za 27 500 Kč / 1100 EUR. 
Nejobsáhlejším testem je PrenatalAdvance Genetics MICRO, který spojuje test 
PrenatalAdvance KARYO Plus a GeneAdvance Complete a je nabízen za 29 500 Kč / 1180 
EUR.  

• Ke každému vyšetření je možné přidat testování RhAdvance, tedy detekci Rh faktoru a je 
nabízen za 2000 Kč. 

• V případě zájmu nabízíme také neinvazivní určení otcovství – PaternityAdvance, a to jak pro 
2 profily (9900 Kč / 400 EUR) nebo i pro 3 profily (12900 Kč / 500 EUR), kde vstupuje do 
analýzy náhradní matka. 

• Před odběrem krve zkontrolujte platbu pacientky! Doklad o úhradě může pacientka 
odeslat na email: info@prenataladvance.cz nebo předložit potvrzení o úhradě bankovním 
převodem či vložení peněz na účet. 
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Předejte k podpisu Informovaný souhlas. 
• Předejte pacientce k podpisu Informovaný souhlas a zodpovězte případné otázky. Vše 

zkontrolujte! Podpis je nezbytný pro provedení testu!  

Vyplňte s pacientkou žádanku. 
• Vyplňte společně s pacientkou Žádost o provedení testu. 
• Pamatujte, že pacientka si může vybrat, zda chce znát pohlaví dítěte. Také si může vybrat 

z několika variant testu: 
§ PrenatalAdvance 5 (chromozomy 21, 18, 13, X a Y)  
§ PrenatalAdvance Plus (PrenatalAdvance 5 + testování mikrodelecí + chr. 9 a 16)  
§ PrenatalAdvance KARYO (testování početních a strukturních aberací všech chr.) 
§ PrenatalAdvance KARYO Plus (spojení testů KARYO a Plus) 
§ GeneAdvance Inherited (detekce vrozených genetických onemocnění 

způsobených mutací v genu – Cystická fibróza, Srpkovitá anémie, Beta Thalasemie, 
Dědičná hluchota) 

§ GeneAdvance De Novo (detekce onemocnění nezděděných od rodičů) 
§ GeneAdvance Complete (spojení testů GeneAdvance Inherited a GeneAdvance De 

Novo) 
§ PrenatalAdvance Genetics (spojení testů PrenatalAdvance KARYO a GeneAdvance 

Complete) 
§ PrenatalAdvance Genetics MICRO (spojení testů PrenatalAdvance KARYO Plus a 

GeneAdvance Complete) 
• Požádejte pacientku, aby žádanku podepsala. Zkontrolujte podpisy. Podpis tohoto 

dokumentu je nezbytný pro provedení testování na odebraném vzorku krve. 

 

Odeberte krev. 
• Z přepravního boxu vyjměte zkumavku. 
• Na etiketu zkumavky napište jméno a příjmení pacientky a její datum narození. 
• Odeberte do zkumavky 8-10 ml periferní krve tak aby byla zkumavka téměř plná 
• Zkumavku 5-10krát promíchejte (dnem vzhůru a zase zpět). 
• Odebranou krev vždy skladujte při pokojové teplotě, nikdy neskladujte zkumavky v 

lednici nebo v mrazáku! 

 

Uzavřete box a odešlete kurýrem. 
• Zkumavku vložte do přepravního boxu s logem PrenatalAdvance®. 
• Do přepravního boxu přidejte podepsané dokumenty (Žádost o provedení testu, 

Informovaný souhlas). Box zavřete a vyčkejte na kurýra.  
• Předejte kurýrovi box společně s přepravním listem, který jste od nás obdrželi emailem. 
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Odešlete informace o odběru a vyčkejte na výsledek. 
• Na info@prenataladvance.cz zašlete informaci o odeslání vzorku připojte informace  

1. jméno pacientky 2. datum narození 3. datum odběru 4. doklad o úhradě testu pacientky 
• Do 3-7 pracovních dnů od obdržení vzorku laboratoří Vám budou zaslány výsledky. 


