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GENERI BIOTECH - září 2010: nová souprava A-TEST

- je určena především pro ty ženy, které buď berou hormonální*
antikoncepci nebo se k tomuto kroku chystají

- dnes je mezi laiky široce známo, že aplikace hormonální* 
antikoncepce může mít v kombinaci s některými rizikovými faktory 

žád í úči knežádoucí účinky. 

- kromě faktorů, jichž si může být každá uživatelka antikoncepce 
vědoma (kouření, obezita, některé choroby jako např. diabetes) 
existuje i jeden zásadní faktor, jehož přítomnost u každého z nás 
nebývá běžně známa – faktor genetickýý g ý



V rámci A-TESTu vyšetřujeme mutaci G1691A (tzv. Leidenská 
mutace) v genu pro faktor V a mutaci G20210Amutace) v genu pro faktor V a mutaci G20210A 
prothrombinového genu (faktor II). 

Jedná se o vyšetření, o kterém si klientka rozhodne sama, sama si 
h h dí řídí i i dbě éh kho hradí a zařídí si sama i odběr svého vzorku. 
Sama dostane výsledek a rozhodne se, jak s ním naloží.

DTC testy “Direct to Consumer“



Detekce uvedených 2 mutací je z odborného hlediska běžná 
záležitost. Test lze v ČR provést v každé fakultní nemocnici a v 
dalších asi 10-20 laboratořích.

Hledisko žen užívajících hormonální antikoncepci (jejich počet 
dl t ti tik ÚZIS 1 15 ili )podle statistiky ÚZIS: cca 1,15 milionu):

1 laboratoř - 50 tisíc žen
nedostupnost vyšetření pro běžnou populaci
oficiální zdravotnictví není schopno a ani ochotno uspokojit reálnou 
poptávku
A-TEST z tohoto vyšetření dělá dobře dostupný test y p ý
A-TEST nezatěžuje systém zdravotního pojištění, protože 
uživatelky testu jsou samoplátci
A-TEST dokonce nemusí zatěžovat nijak gynekologyA TEST dokonce nemusí zatěžovat nijak gynekology

ÚZIS: Celkem byl v roce 2009 evidován 1 milion 358 tisíc žen užívajících lékařem řízenou hormonální nebo y j
nitroděložní antikoncepci, což je 53,4 % žen fertilního věku. Vysoce převažuje antikoncepce hormonální nad 
nitroděložní. (83 - 89 % lékařem řízené antikoncepce tvoří antikoncepce hormonální, podle kraje) 



soupravasouprava
A-TEST



Jak test probíhá z hlediska p
uživatele?



A.A.
Souprava A-TEST

Obsahuje:

Informace o podstatě mutací, o provedení testu, o organizaci 
testu a předání výsledků, o platbě

Odběrové pomůcky – štěteček, zkumavku

Průvodku vzorků – klientka vyplní základní údaje

Klientskou kartu – klienta si ponechá, aby měla údaje pro vstup 
do výsledkového portálu



Průvodka 
vzorků

Kli t ká k tKlientská karta



B.B. 
Vyšetření

O přijetí vzorku a každém kroku vyšetření je proveden záznamO přijetí vzorku a každém kroku vyšetření je proveden záznam 
dostupný z výsledkového portálu

N ý l dk é tál j 2 t ý l dkNa výsledkovém portálu jsou 2 typy výsledku:

ANONYMIZOVANÝ výsledek PLNÝ výsledekANONYMIZOVANÝ výsledek

-ten mají všichni

neobsahuje osobní údaje

PLNÝ výsledek

-mají jen ti, kteří tuto možnost 
zvolí-neobsahuje osobní údaje
-obsahuje závěr vyšetření s 
osobními údaji



C. 
Předání výsledku

Na výsledkovém portálu www.a-test.cz

-se zadá ID a heslo (je na klientské kartě)

-každý klient vstoupí „do svého“ anonymizovaného výsledku

-klient, který si to zvolil, si stáhne plný výsledek (ten je dále 
zabezpečen) jako PDF soubor

-klient, který si to nezvolil, dostane plný výsledek poštou 



www.a-test.cz


