Kérjük olvashatóan, NAGY BETŰKKEL kitölteni.
A nyomtatványt gép olvassa. Kérjük az eredeti példányt a
vérmintával küldeni. Minden mező kitöltése kötelező.

Belső használatra
For internal purposes

LCD/LCB

Please write clearly using CAPITAL LETTERS.
The form will be machine-read. Return the original together with
the blood sample in the return box. All fields are mandatory.

WM–3054–HU–EN–002

R2 Vizsgáló orvos / Responsible doctor
Központ/Intézmény / Practice/hospital

2.1

Orvos: titulus, kereszt- és vezetéknév / Title/first name/last name

2.2

Utca, házszám / Street/number

2.3

Irányítószám / Country code/Postcode/city

2.4

Telefon / Telephone/fax

2.5

R3 Vizsgált személy adatai / Patient information

Vonalkód
Field for barcode

R1

A PrenaTest® magyarországi disztribútora
Laboratory sending the samples/Distributor

* Nap/Hónap/Év / DD/MM/YYYY

3.1

Kereszt- és Vezetéknév / First name/last name

TAJ szám / Social insurance number

Születési idő * / Date of birth*

Telefonszám / Telephone

E-mail / E-Mail

3.2
3.3

Lakcím / Address

3.4

Beküldő orvos neve / Refering doctor (name)

3.5

R4 A PrenaTest® vizsgálat igénylése (Az általános feltételek és a tájékozott beleegyezésnek megfelelően)

Order to perform the PrenaTest® (in accordance with the General Terms and Conditions)
A vizsgáló orvosom által nyújtott előzetes tájékoztatás és konzultáció folyamán az alábbi vizsgálati opciót igénylem:
In consultation and in agreement with my responsible doctor, I am selecting the following test option:

PrenaTest® Alap / Test option 1

PrenaTest® Optimum / Test option 2

PrenaTest® Plus / Test option 3

 own-kór (21-es triszómia)
D
kimutatása, egyes terhesség esetében
Determination of fetal trisomy 21
for singleton pregnancy

 own-kór (21-es triszómia),
D
Edwards-kór (18-as triszómia),
Patau-kór (13-as triszómia) kimutatása,
egyes és iker terhesség esetében
Determination of fetal trisomies 21, 18, 13
for singleton and twin pregancy

 own-kór (21-es triszómia),
D
Edwards-kór (18-as triszómia),
Patau-kór (13-as triszómia),
valamint a nemi kromoszómarendellenességek kimutatása,
egyes terhesség esetében
Determination of fetal trisomy 21, 18
and 13 as well as gonosomal aneuploidy
for singleton pregnancy

22q11.2 mikrodeleció

igen / yes

22q11.2 microdeletion

nem / no

Kérem a magzat nemének a közlését / Gender determination desired

igen / yes

R5 A várandós vizsgálati adatai / Information about the pregnancy
Vérvétel időpontja * / Date of blood draw*

Terhességi kor:
Week of pregnancy:

+

4.3

* Nap/Hónap/Év / DD/MM/YYYY

5.1

A vizsgálat a terhesség 9. (9+0) és 20. (19+6) hete között végezhető
p.m. (at least week 9 + 0 to 32 + 1 p.m.)

5.2
5.3

Ikerterhesség / Twin pregnancy

Monochoriális / Monochorionic:

igen / yes
cm

4.2

Ismételt vérvétel (az első analízis sikertelensége esetén) /
Repeat blood sample (if 1st analysis failed)

Egyes terhesség / Singleton pregnancy

Magasság / Body height:

nem / no

4.1

5.5

5.4

nem / no

Súly várandósság előtt / Weight prior to pregnancy:

kg

A páciens LMWH készítményt kap / Patient is receiving low-molecular-weight heparin (LMWH)
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5.6
5.7

R6 A vizsgálat igénylésének oka / Reason for the genetic examination

6.1

35 éves vagy idősebb anyai életkor / Age 35 years and over at the time of the birth of the child
Korábbi terhességben előfordult számbeli kromoszóma-rendellenesség / Prior pregnancy with fetal aneuploidy
Ultrahangvizsgálattal látható magzati anomália / Ultrasound anomalies of the fetus
Hajlam transzlokációs kromoszóma-rendellenesség előfordulására / Hereditary risk of fetal aneuploidy
Emelkedett kockázat számbeli kromoszóma-rendellenesség előfordulására komplex szűrővizsgálat alapján / Increased risk of aneuploidy
based on screening methods for prenatal risk determination
Egyéb orvosi okok/további információk a terhességgel kapcsolatban (pl. vanishing twin) / Other medical reasons/additional pregnancy info (e.g. vanishing twin)

A vizsgálat igénylésének további oka 22q11.2 mikrodeléció gyanúja esetén: /
Please provide additional medical reasons in case a 22q11.2 microdeletion is suspected:
Szívfejlődési rendellenesség (mint a legfontosabb ultrahanggal vizsgálható prenatalis jellemzője a 22q11.2 mikrodeleciónak) /
Congenital heart defect (as the most important prenatal characteristic of a 22q11.2 microdeletion in ultrasound examinations)
Vastagabb nyaki redő / Increased nuchal translucency
Atipusos lefutású jobb oldali artéria subclavia (ARSA) / Detection of an aberrant subclavian artery
Szájpad - Ajakhasadék / Cleft lip and palate
Hiányzó vagy alul fejlett thymus / Small thymus
Növekedési retardació / Growth retardation
Vese fejlődési rendellenessége / Kidney malformation
R7 Az eredmény közlésének nyelve (amennyiben az vizsgáló orvos igényli a Technikai lelet kiadását a magyar vagy angol nyelvű

klinikai lelet mellett) / Results report (Please select if the responsible doctor requires a PrenaTest® technical result report of
LifeCodexx AG in German and/or English language)
Német / German

7.1

Angol / English

R8 Beleegyező nyilatkozat / Patient consent
Aláírásommal igazolom, hogy a szabad magzati DNS analízisén alapuló, kromoszóma-rendellenességek kimutatására irányuló PrenaTest® noninvazív genetikai vizsgálatról teljes körű, minden kérdésemre kiterjedő tájékoztatást kaptam és hozzájárulok a tervezett genetikai vizsgálat elvégzéséhez. A vizsgálatot megrendelő orvos igazolja, hogy a) a vizsgálatot igénylő várandós mindenre kiterjedő, a hatályos humángenetikai törvényben
előírt genetikai tanácsadásban részesült, b) beleegyezett abba, hogy személyes adatait, vérmintáját a németországi, Konstanz székhelyű LifeCodexx AG
laboratóriumába, feldolgozásra, tárolásra, illetve a vizsgálat elvégzésére elküldje, c) annak eredményét a vizsgáló orvosa részére megküldje.
Detailed information about PrenaTest®, cell-free DNA testing to detect chromosomal abnormalities marked above is given to the patient. The responsible doctor
or the laboratory sending the samples confirm by signing that the patient a) has received explanations and human genetic counseling in accordance with national legislation and has consented to the genetic examination; b) has agreed to have her test result sent to the laboratory sending the samples for forwarding
to the responsible doctor, as well as c) has agreed to the storage and processing of her personal data by the laboratory sending the samples to LifeCodexx AG.
A nemzetközi előírásoknak megfelelően kérem, hogy a vizsgálat elvégzésére leadott vérmintám, a vizsgálatot
követően kerüljön megsemmisítésre.
The blood sample must be destroyed following completion of the PrenaTest® analysis, in accordance with national legislation.

igen / yes

nem / no

8.1

Aláírásommal hozzájárulok a vizsgálat elvégzése során keletkezett adatokat/eredményeket személyes adataim nélkül, anonim módon,
minőségbiztosítási és további diagnosztikai eljárások kutatási és fejlesztési céljára történő felhasználáshoz, szakmai publikációkban való
megjelentetéséhez. Tisztában vagyok azzal, hogy a vizsgálat elvégzéséből visszamaradt vérmintám tárolására vonatkozó beleegyezésemet
bármikor, magyarázat nélkül visszavonhatom. Ebben az esetben a minta azonnal megsemmisítésre kerül.
With my signature I hereby give my consent that collected data/results not identified by name may be used for scientific purposes and published in anonymized form in professional journals and that surplus examination material that is not identified by name may be stored for an unlimited period of
time for purposes of quality assurance, scientific research, and the development of new diagnostic options. I am aware that I may revoke my consent to
the storage of surplus examination material at any time without any need for justification. In this case, the surplus examination material will be destroyed
immediately.
Mint a vizsgálatot igénylő orvos, aláírásommal igazolom, hogy az adatlapon szereplő vonalkód és a vérmintát tartalmazó vérvételi csővek
vonalkódja megegyezik. Megjegyzés: Abban az esetben, ha egy kémcső vérmintából 3 ml-nél kevesebb vérplazma gyűjthető, mind a két mintavételi
cső tartalma felhasználásra kerül a PrenaTest® elvégzése céljából. Amennyiben a mindkét mintavételi cső mennyiségének együttes mennyisége
nem elegendő, úgy új vérminta küldése válik szükségessé. Amennyiben a szabad magzati DNS mennyisége nem éri el a vizsgálat elvégzéséhez
szükséges mennyiséget (a várandós túlsúlya, vagy LMWH készítmény szedése miatt), úgy új vérminta gyűjtése válhat szükségessé, mely nem jelent
többlet költséget a várandós számára.
The blood sample comes from the patient named on this form, provided that the barcode number on the blood sample test tubes and on the form
agree. Note: If less than 3 ml of plasma can be obtained from each of the two blood samples, the plasma from both blood samples will be combined in order
to be able to conduct the PrenaTest® analysis. If this total amount is insufficient, new blood samples will be requested. If cell-free DNA content is lower than
required because of maternal obesity or LMWH use, a subsequent blood draw can be performed at no additional cost to the patient.
Hely / Place

Dátum / Date

Orvos név/pecsét
Signature/Stamp of the responsible doctor

Disztribútor aláírás/pecsét / Signature/Stamp of the
distributor

Vizsgált személy aláírása / Signature of the patient

LifeCodexx AG Line-Eid-Strasse 3, 78467 Konstanz, Germany, telephone +49 (0) 7531-9769460, fax +49 (0) 7531-9769480, info@lifecodexx.com, www.lifecodexx.com
Chief Executive Officer: Dr. Michael Lutz | Freiburg im Breisgau District Court, Commercial registry 701989 | Registered office: Konstanz | VAT ID no. DE 258862614

8.2

8.3

