
Ptají se Vás pacientky na HPV test? 
HPV vyšetření bylo vyjmuto z indukované péče! 

Pro všechny případy se sporným cytologickým nálezem a jako kontrola konizačního či ablačního výkonu prováděného z důvodu léčby cervikálních 

dysplazií nebo mikroinvazivního karcinomu cervixu je doporučeno následné testování HPV s využitím kódu 95201 (Vyšetření přítomnosti nukleové 

kyseliny rizikových typů HPV v cervikálním stěru), který je podobně jako jiné preventivní kódy vyňat z regulace. Vyšetření již tedy nezatíží váš 

rozpočet! Naopak dodá vaší práci jistotu a spolehlivost.

Dosud jste své pacientky nevyšetřovali kvůli obavám z regulací? Nyní můžete HPV test bez problému indikovaně využívat!

Testujte své pacientky na přítomnost vysoce rizikových typů lidského papilomaviru  – ochráníte tak lépe jejich zdraví 

a sebe před možnými problémy z nezachycených lézí s profesními i právními důsledky.

Důležitá je volba správného HPV testu!

QIAGEN HC2 HPV Test je zlatým standardem v prevenci 

karcinomu cervixu.

• Nejpoužívanější HPV test na světě.

•  Unikátní technologie spolehlivě eliminuje falešně negativní

i pozitivní výsledky.

•  Jednoduchá, spolehlivá, na celém světě dlouhodobě

prověřená metodika.

•  Nejrozsáhlejší data z nezávislých nesponzorovaných studií

a vládami garantovaných skríningových programů (doposud

vyšetřeno více než 90 milionů žen po celém světě).

Bioptická laboratoř Plzeň s.r.o.

Mikulášské nám. 4, 326 00 Plzeň, tel.: 373 035 500

e-mail: biopticka@biopticka.cz, www.biopticka.cz 

CGB laboratoř a.s.

Kořenského 1210/10, 703 00 Ostrava, tel.: 595 700 176

e-mail: info@pathology.cz, www.pathology.cz

•  Již se nemusíte bát falešně negativních výsledků cytologie

(až 40 %) a omylů v kolposkopii.

•  Vaše pacientky již nebudou vystaveny zbytečnému stresu kvůli

falešně pozitivním výsledkům jiných metodik.

•  Zajímejte se proto, jaký test používá Vaše laboratoř!

HC2 HPV Test – sázka na jistotu

Již není otázkou jestli, ale jak!

Doporučené laboratoře, které vykazují výkon 95201 a využívají pro HPV testování HC2 HPV Test:

DYNEX
ČR: Lidická 977, 273 43 Buštěhrad, Česká republika
Tel.: +420 220 303 600, email: office@dynex.cz
SR: Nové Kalište 17, 974 04 Banská Bystrica, Slovenská republika
Tel.: +421 484 155 045, email: dynex@isternet.sk
www.dynex.cz 


