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Upptäck
mer om ditt
barns hälsa
Panorama prenatalscreening är ett DNA
screeningtest.
TM

Panorama ger dig
information om risken
att ditt barn har vissa
genetiska tillstånd.

TM

Vad är NIPT?
Icke-invasiv prenatal testning (NIPT "Non-invasive
prenatal testing") genomförs
via ett blodprov från
modern för att analysera
DNA från placenta för vissa
kromosomförhållanden som
kan påverka barnets hälsa.
NIPT1–5
•
•
•

•
•

Screenar efter genetiska abnormiteter som
Downs syndrom
Kan identifiera ditt barns kön (valfritt)*
Ger väsentligt färre felaktiga resultat än
mammaserum-screening eller andra prenatala
blodprov
Kan göras så tidigt som nio veckor
in i graviditeten
Utgör ingen risk för din bebis
*Kontakta din läkare för mer information om ditt land

Hur är Panorama
annorlunda?
Panorama är den enda NIPT som kan berätta
skillnaden mellan moderns och barnets DNA,
vilket resulterar i:
Färre falska positiva och färre falska
negativa1,2,3
Den högsta rapporterade könsnoggrannheten
för en NIPT (könsrapportering är valfri*)1,2,3
Förmågan att upptäcka triploidi, en allvarlig
kromosomal abnormitet som kan leda till
allvarliga graviditetskomplikationer
om det inte övervakas6,7
Förmågan att skilja om tvillingar är identiska
eller broderliga - Denna information kan
påverka vårdplanen som vårdgivaren skapar

Vad screenar Panorama
efter?
Singleton graviditeter
•
•
•
•
•
•
•
•

Trisomy 21 (Down syndrom)
Trisomi 18 (Edwards syndrom)
Trisomi 13 (Patau syndrom)
Triploidy
Monosomy X (Turners syndrom)
Sex kromosom trisomier
Mikrodeletions, inklusive 22q11.2
deletionssyndrom (valfritt)
Kön (frivilligt)*
*Kontakta din läkare för mer information om ditt land

Tvillinggraviditeter
•
•
•
•
•

Identiska eller broderliga tvillingar
Trisomy 21 (Down syndrom)
Trisomi 18 (Edwards syndrom)
Trisomi 13 (Patau syndrom)
Kön av varje tvilling (valfritt)

Om vår screening finner att dina tvillingar är
identiska kan Panorama dessutom screena efter:
•
•
•

Monosomy X (Turners syndrom)
Sex kromosom trisomier
22q11.2 deletionssyndrom (valfritt)

Äggdonator eller surrogat graviditeter
•
•
•
•

Trisomy 21 (Down syndrom)
Trisomi 18 (Edwards syndrom)
Trisomi 13 (Patau syndrom)
Kön (frivilligt)*
*Kontakta din läkare för mer information om ditt land

Vad är mikrodeletioner?
En liten saknad bit av en kromosom kallas en
mikrodeletion. Till skillnad från Downs syndrom som
förekommer oftare hos mödrar som är 35 år och
äldre, inträffar mikrodeletioner vid graviditeter
i samma utsträckning för mödrar i alla åldrar.
Panorama screenar efter fem mikrodeletion-syndrom
i samband med allvarliga hälsoproblem:
•
•
•
•
•

22q11.2 deletion (DiGeorge) syndrom
1p36 deletionssyndrom
Angelmans syndrom
Prader-Willis syndrom
Cri-du-chat-syndromet

Vad säger Panorama
resultatet mig?
Panorama ger dig en personlig sannolikhetspoäng och
påvisar om det finns en hög eller låg sannolikhet att
graviditeten kan påverkas av screenade tillstånd som
Downs syndrom. Liksom andra screeningtest ger
Panorama inte en definitiv diagnos av tillståndet.

Hur börjar jag med
Panorama?
Panorama är tillgängligt via din vårdgivare. Är du
osäker på om din läkare erbjuder Panorama?
Kontakta Natera för att få reda på mer.
E-post: support@natera.com eller besök oss:
www.natera.com/panorama-test
YDu kan även lära dig mer om Panorama genom att
schemalägga en gratis informationssession med en av
våra styrelsecertifierade genetiska rådgivare.
Schemalägg dig via:
my.natera.com/services/genetic_information

När kommer jag att få mina
Panorama resultat?
Din vårdgivare får vanligtvis dina resultat inom sju till
tio kalenderdagar.
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