Οι εξετάσεις FemoScan® περιλαµβάνουν εξειδικευµένες
εξετάσεις ελέγχου του κολπικού µικροβιώµατος και της υγείας
του ουροποιογεννητικού συστήµατος της γυναίκας:

FemoScan® Comprehensive
Περιλαµβάνει τον µοριακό έλεγχο του κολπικού µικροβιώµατος

Πώς γίνεται;
Το FemoScan® πραγµατοποιείται έυκολα και µπορεί να γίνει:

Με ραντεβού στη Διαγνωστική Αθηνών.
Κλείστε το ραντεβού σας σε πραγµατικό χρόνο και
αγοράστε την εξέταση online στο eshop.athenslab.gr

εξετάζοντας την παρουσία και την συγκέντρωση 25 διαφορετικών
φυσιολογικών και δυνητικά παθογόνων µικροοργανισµών

FemoScan® Screen

ΜΟΡΙΑΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΟΛΠΙΚΗΣ ΜΙΚΡΟΧΛΩΡΙΔΑΣ
Με αποστολή του κιτ συλλογής δείγµατος µέσω courier.
Αγοράστε την εξέταση online στο eshop.athenslab.gr

Περιλαµβάνει τον µοριακό έλεγχο του κολπικού και τραχηλικού
µικροβιώµατος εξετάζοντας την παρουσία και την συγκέντρωση

Απευθυνόµενοι στους συνεργάτες µας στην Ελλάδα

15 διαφορετικών παθογόνων µικροοργανισµών του γυναικείου
γεννητικού συστήµατος

FemoScan® TNC
Περιλαµβάνει τον µοριακό έλεγχο του κολπικού και τραχηλικού
µικροβιώµατος εξετάζοντας την παρουσία 3 συχνών παθογόνων:

Βρίσκουµε τις αιτίες.
Επιλέγετε τις λύσεις!

Trichomonas vaginalis, Neisseria gonorrhoea, Chlamydia
trachomatis

FemoScan® UMC
Περιλαµβάνει τον µοριακό έλεγχο του κολπικού και τραχηλικού
µικροβιώµατος εξετάζοντας την παρουσία 3 συχνών παθογόνων
µικροοργανισµών: Ureaplasma sp., Mycoplasma genitalium,
Chlamydia trachomatis

Η Διαγνωστική Αθηνών είναι εργαστήριο
πιστοποιηµένο µε ISO 9001:2015

Πώς γίνεται η λήψη του δείγµατος;
Πριν τη επίσκεψή σας στο γυναικολόγο σας για τη λήψη του
δείγµατος, δεν πρέπει να κάνετε κολπικές πλύσεις, δεν πρέπει να
χρησιµοποιήσετε οποιοδήποτε κολπικό σκεύασµα (αντιβιοτικό,
αντιµυκητιασικό, προβιοτικό) και να απέχετε από σεξουαλική
επαφή. Η λήψη του κολπικού δείγµατος (και τραχηλικού όπου
χρειάζεται) για τη διενέργεια του FemoScan® γίνεται από τον
γυναικολόγο σας όπως ακριβώς και µε τις απλές καλλιέργειες.

Έλεγχος για τη σύγχρονη γυναίκα!
Ρωτήστε το γιατρό σας για περισσότερες λεπτοµέρειες.

Γιατί είναι σηµαντικός ο έλεγχος
της κολπικής µικροχλωρίδας;

Που απευθύνεται το FemoScan®;

Ένας από τους συχνότερους λόγους που οι γυναίκες αναζητούν

(κνησµός, αίσθηµα καύσου, παθολογικά κολπικά εκκρίµατα κλπ.)

ιατρική βοήθεια είναι συµπτώµατα όπως κνησµός, αίσθηµα
καύσου και κολπική υπερέκκριση. Στις περισσότερες περιπτώσεις
αυτά τα δυσάρεστα συµπτώµατα οφείλονται σε µια κατάσταση

Σε γυναίκες µε τα συνήθη συµπτώµατα κολπικής φλεγµονής

Σε γυναίκες µε εµµένουσες ή υποτροπιάζουσες κολπίτιδες
Σε όσες προετοιµάζονται για φυσιολογική τεκνοποίηση. Εκτός

που ονοµάζεται κολπική δυσβίωση, δηλαδή µιας διαταραχής στην

από το DNA της, η µητέρα µεταφέρει στο βρέφος της και το

ποιοτική και ποσοτική σχέση µεταξύ των φυσιολογικών

µικροβίωµα του κόλπου που θα αποτελέσει τη βάση για το

γαλακτοβακίλλων και των δυνητικά παθογόνων µικροοργανισµών

µικροβίωµα του παιδιού. Τα µικρόβια αυτά είναι πλέον τεκµηριωµένο

της κολπικής µικροχλωρίδας.

ότι παίζουν σηµαντικότατο ρόλο στην υγεία του ανθρώπου

Οι κλασικές µικροβιολογικές εξετάσεις δεν επιτρέπουν την

Σε γυναίκες που προετοιµάζονται για εξωσωµατική γονιµοποίηση

διάγνωση αυτών των καταστάσεων και ως εκ τούτου µειώνεται η

Εγκυµοσύνη (σε όλα τα τρίµηνα)

ποιότητα ζωής των γυναικών, επηρεάζεται η πορεία της
εγκυµοσύνης, αυξάνεται ο κίνδυνος ενδοµήτριας µόλυνσης του
εµβρύου, προκαλείται πρόωρος τοκετός, ενώ αποτελεί αιτία
υπογονιµότητας και άλλων αναπαραγωγικών προβληµάτων.

Σε ανεξήγητη υπογονιµότητα

Σε περιπτώσεις µετεµµηνοπαυσιακής ατροφικής κολπίτιδας

φλεγµονωδών καταστάσεων του γυναικείου αναπαραγωγικού
®

συστήµατος αποτελούν οι αναλύσεις FemoScan , σύγχρονων

Το FemoScan® ανιχνεύει τόσο τα αερόβια όσο και τα
αναερόβια µικρόβια, την κύρια οµάδα µικροοργανισµών που
προκαλούν εµµένουσες κολπίτιδες. Η διάγνωση µε άλλες
µεθόδους είτε είναι δύσκολη, είτε χρειάζεται πολύ χρόνο, είτε
είναι αδύνατη (π.χ. Atopobium vaginae)
Το FemoScan® αποτελεί την πιο αξιόπιστη εξέταση για τη
διάγνωση των λοιµώξεων του αναπαραγωγικού συστήµατος
ακόµη και σε περιπτώσεις χωρίς συµπτώµατα, µειώνοντας τον
κίνδυνο επιπλοκών κατά την εγκυµοσύνη και της εµφάνισης
παθολογικών καταστάσεων του εµβρύου
Στο FemoScan® χρησιµοποιούνται απλές διαδικασίες λήψης
(ο έλεγχος διεξάγεται µε ανάλυση του DNA των µικροβίων) και
ως εκ τούτου αποφεύγονται σφάλµατα κατά τη λήψη, την

Σε περιπτώσεις ανεξήγητων αποβολών
Σε γυναίκες µε συχνές αλλαγές ερωτικών συντρόφων

Μια πραγµατική ανακάλυψη στη διάγνωση των λοιµωδών και

Πλεονεκτήµατα του FemoScan®

Ως προληπτική εξέταση, στα πλαίσια γυναικολογικού ελέγχου

αποθήκευση και την αποστολή των δειγµάτων στο εργαστήριο (σε
αντίθεση µε τις συµβατικές καλλιέργειες που είναι πολύ
απαιτητικές)
Το FemoScan® είναι απόλυτα αντικειµενικό επειδή η εξέταση
γίνεται µε µία από τις πιο σύγχρονες αναλυτικές µεθόδους, την

µοριακών εξετάσεων που επιτρέπουν την ταχύτατη πληροφόρηση

σε γυναίκες χωρίς συµπτωµατολογία, που αναζητούν βέλτιστα

PCR πραγµατικού χρόνου ενώ και τα αποτελέσµατα βγαίνουν

της πραγµατικής κατάστασης του κολπικού µικροβιώµατος.

επίπεδα υγείας

πολύ γρήγορα

Μάθετε τα πάντα για το δικό
σας κολπικό µικροβίωµα και
αντιµετωπίστε τις αιτίες!

