
 
 

 

 
 

Информация за изследване: 
 

Наименование:  Real-time PCR  полово предавани инфекции  
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Преданалитични 
изисквания:   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Предимства на 
 PCR диагностиката 
в съвременната 
медицина: 

 
  

 
 
 
 
Предимства на 
mултиплекс Real-
time PCR тестове: 

Мултиплекс Real-time PCR тест за детекция на следните патогени: 
1. Chlamydia trachomatis 
2. Neisseria gonorrhoeae 
3. Mycoplasma genitalium 
4. Mycoplasma hominis 
5. Ureaplasma urealyticum 
6. Trichomonas vaginalis 
7. Ureaplasma parvum 

 
Представлявa in vitro тест за детекция на бактериална нуклеинова киселина в проби от: 
 
a) урина – първата порция от първа сутрешна урина. Пробата се взема и 

транспортира в стерилен контейнер с винтова капачка.  
Съхранение: 

       -     до 4 часа на стайна температура 

- 12-24 часа на 2-8 С ° 

- за по-дълго съхраненение трябва да се замразят на -20 C ° 
 

 б) уретрален/вагинален тампон – Пробата се взема от специалист. Вземат се 
тампони с течна среда Amies, Copan или сух стерилен тампон в епруветка - 
трябва да бъдат с пластмасов апликатор и връхче дакрон/вискоза. 
Тампон с течна среда може да е съхрани: 

- до 48ч. на стайна температура 

- за по-дълго съхранение на -20 C ° 
Сух стерилен тампон се съхранява на 4-8 C ° до 24 часа. 

 
 
 Точен, надежден и строго специфичен метод 
 Директно откриване  наличието на патогена 
 Mоже да се определи уникален участък от ДНК или специфична за патогена РНК, 

което елиминира възможността от фалшиви реакции. 
 PCR позволява да се открият дори единични клетъчни патогени. 
 Бърз резултат (сравнено с културелните методи, които отнемат няколко дни). 

 
 Симптоматично групирани PCR мултиплекс Real-time тестове, които са в полза на 

клиничните нужди. Мултиплексните тестове дават възможност да се изследват 
наведнъж няколко възможни патогена с един тест и една реакция. 

 Пестят време за откриване на реалния патоген, ненужно третиране с 
антибиотици и дават възможност да се предприеме бързо и адекватно лечение.  

 Точната и навременна диагностика предпазва от опасността за развитие на 
антибиотична резистентност, позволявайки да се предприеме бързо лечение за 
специфичния патоген. 



 Тестовете имат висока аналитична чувствителност и дават възможност за 
едновременно откриване на ДНК в комбинация на най-честите причинители на 
сексуално предавани болести. 
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Един работен ден 

Цена: 120 лв. 

 
 

за допълнителна информация ползвайте  
www.bodimed.com 
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