DNA-test Bakteriell vaginos och Candida
Dynamic Code vill göra vården säkrare, smartare och mer tillgänglig för alla. Det är DIN hälsa vi pratar om. Varför
ska du behöva oroa dig i onödan och passivt vänta på att få hjälp när du själv kan ta ansvar och få ett säkert svar
på bara några dagar?
Många kvinnor upplever besvär som klåda i underlivet eller illaluktande ﬂytningar, utan att veta att detta kan bero
på bakteriell vaginos eller svampinfektion (Candida) i underlivet. Symptomen för dessa är lika, men ska behandlas
på olika sätt. För att få rätt diagnos och behandling är det därför viktigt att testa sig för både bakteriell vaginos
och Candida.
10–20 % av alla kvinnor i fertil ålder uppskattas ha bakteriell vaginos1 och 75 % av alla kvinnor får Candida någon
gång under sin livstid2. I den traditionella vården diagnosticeras bakteriell vaginos och Candida genom en klinisk
undersökning enligt Amsels kriterier d v s snifftest, ﬂytningskaraktär, surhetsgrad (pH) och mikroskopering av
vaginalsekret. Ofta undersöks inte kvinnan baserat på alla Amsels kriterier vid läkarbesök, det mäts oftast inte
heller vilka eventuella bakterie- och svamparter som förekommer. För att ställa rätt diagnos krävs det att mängden
bakterier och förhållandet mellan de undersöks.
Obehandlad bakteriell vaginos kan ge komplikationer. Det ökar risken för prematur förlossning och låg födelsevikt,
och ökar även risken för infektioner efter abort eller hysterektomi (att livmodern tas bort) 3. Dessutom ökar risken
att smittas av klamydia och HIV4.
För att du ska få rätt diagnos och behandling har vi utvecklat ett test som identiﬁerar och kvantiﬁerar de sex
vanligaste bakterierna vid bakteriell vaginos samt de fyra vanligaste Candidaarterna.
Så fungerar vår helhetslösning, från test till möte med läkare och behandling.

Beställ ett test på vår webbsida
eller köp det via ett apotek.

Följ de tydliga instruktionerna
och ta provet.

Skicka tillbaka provet till oss,
förpackningen fungerar nu
som returemballage.

Vi analyserar ditt prov i vårt
kvalitetssäkrade laboratorium.

Svaret hämtas på vår webbsida
med din personliga kod.

Vid behov hjälper vi dig vidare
till en digital vårdgivare.

Beställ - ta prov - skicka - få svar och hjälp direkt i mobilen!
Med vår helhetslösning får du hjälp när du behöver det, utan att behöva besöka en vårdcentral. Analyssvaret, som är framtaget tillsammans med
medicinska experter, hämtas på vår webb och vill du träffa en läkare för att diskutera ditt testsvar, gör du det direkt online. Läkaren ställer diagnos och
ger dig korrekt behandling.

Om du väljer att vända dig till en digital vårdgivare, som vi samarbetar med, är det läkaren som beställer hem testet till dig. Kostnaden för testet täcks in av
patientavgiften. Analyssvaret går automatiskt direkt till läkaren, som ställer korrekt diagnos och ger rätt behandling.
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Information om Bakteriell vaginos och svamp i underlivet
Bakteriell vaginos uppkommer vid obalans i den vaginala bakterieﬂoran. Normalt domineras bakterieﬂoran av lactobaciller, men om andra bakterier tar
över på bekostnad av lactobacillerna kan besvär uppkomma. En svampinfektion beror på tillväxt av svamp i underlivet. I de allra ﬂesta fall handlar det om
svampen Candida albicans och vid för höga nivåer av svamp kan besvär uppkomma.

Utveckling av testet
Testet är framtaget enligt Dynamic Codes riktlinjer för kvalitet och bygger på solid teknisk grund med välbeprövad PCR-metodik samt på minst två av
varandra oberoende vetenskapliga studier som stödjer kopplingen mellan diagnos och den genetiska analysen.

Medicinsk expert
Dynamic Codes test för Bakteriell vaginos och Candida är granskat av vår medicinska expert Dr. Per-Göran Larsson, professor inom obstetrik och gynekologi.

Provtagningsmetodik
I enlighet med IVD-direktivet 98/79/EC och MDD direktivet 93/42/EEC har studier genomförts för att säkerställa att provtagningspaketens instruktioner
förstås av lekmän. Studierna visar att instruktionerna för Dynamic Codes test för Bakteriell vaginos och Candida är både tydliga och säkra. Instruktionerna
innefattar både hur provet ska tas, skickas och hur analyssvaret hämtas.

Analysmetodik
I Dynamic Codes test för Bakteriell vaginos och Candida används en egenutvecklad analysmetod som är baserad på PCR och detekterar sex olika bakterier
(Gardnerella vaginalis, Atophobium vaginae, Leptotrichia/Sneathia spp., Megaspaera spp. Mobiluncus spp. och BVAB2) i relation till Lactobacillus spp.
Sannolikheten för bakteriell vaginos beräknas baserat på s k ”likelihood ratio’s” för respektive bakterie. Sannolikhet >70% deﬁnieras som positivt prov.
I testet detekteras dessutom fyra olika svampar av släktet Candida (C. albicans, C. glabrata, C. parapsilosis och C. tropicalis).

Testets prestanda
Dynamic Codes analysmetod har validerats genom att jämföra resultaten mot mikroskopering av vaginalsekret. Valideringen utfördes på 289 prover av ett
externt laboratorium och gav 94 % överstämmelse. Baserat på resultaten från valideringen erhölls därmed sensitivitet: 95 %, speciﬁcitet: 94 % och säkerhet:
94 %. Dynamic Codes analysmetod har även jämförts med en vårdkliniks normala rutiner vid diagnostisering. Där upptäcktes att Amsels kriterier ej följdes,
vilket är vanligt i traditionell klinisk praxis. Detta visar tydligt på behovet av en säker och objektiv analysmetod för diagnostisering av bakteriell vaginos och
Candida, vilket Dynamic Code erbjuder.

Kvalitet
Dynamic Code är ansvariga för tillverkningen av provtagningspaketen som är CE-märkta enligt IVD direktivet 98/79/EC, MDD direktivet 93/42/EEC och
därtill tillkommande lagändringar. Dynamic Codes CE-märkta produkter är också certiﬁerade av det internationella granskningsorganet DEKRA. Dynamic
Codes test för Bakteriell vaginos och Candida är registrerat hos Läkemedelsverket och ﬁnns därmed i EUDAMED database. Dynamic Codes laboratorium
är ackrediterat av SWEDAC enligt standarden ISO17025. Dynamic Codes test för bakteriell vaginos och Candida är ackrediterat av SWEDAC enligt standarden ISO17025.
Läs mer om kvalitet och validering för Dynamic Codes tester på vår webbsida: www.dynamiccode.com/se/kvalitetspolicy
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Scanna QR-koden för att
komma till produktsidan
på vår webb.
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Detta test är ackrediterat
av Swedac enligt standarden
ISO 17025

Om Dynamic Code
Dynamic Code vill hjälpa människor att ta kontroll över sin egen hälsa och utvecklar meningsfulla hälso- och diagnostest baserat på DNA-teknik. Testerna erbjuds i en digital
kommunikations- och logistikplattform som håller på att revolutionera medicinsk provtagning och diagnostester. Tester som tidigare krävt provtagning hos kliniker och av
vårdpersonal och ibland tagit månader och år, kan patienterna nu göra själva och få svar och behandling på några dagar. Utan att tumma på kvaliteten – Dynamic Codes tester
uppfyller alla medicinska och regulatoriska krav.
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