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להזמנת הבדיקה וליצירת קשר

שם פרטי

טלפון

אימייל

שם משפחה

שבוע הריון

הערות

שליחה

050

?Veri�TM מהי בדיקת

זוהי בדיקת סקר לא פולשנית (NIPT) הנערכת באמצעות בדיקת דם פשוטה, ומזהה

בוודאות של מעל 99% מספר תסמונות כרומוזומליות בעובר, החל משבוע 10 להיריון.

לתיאום בדיקה 076-5993181

רופאים ממליציםשאלות ותשובותלרופאיםמידע למטופליםדף הבית

צור קשרטפסיםאודותינומדברים עלינו



https://www.verifi.co.il/%d7%a2%d7%9c-%d7%94%d7%91%d7%93%d7%99%d7%a7%d7%94/
https://www.verifi.co.il/%d7%a2%d7%9c-%d7%94%d7%91%d7%93%d7%99%d7%a7%d7%94/
https://www.verifi.co.il/%d7%a2%d7%9c-%d7%94%d7%91%d7%93%d7%99%d7%a7%d7%94/
tel:+972765993181
https://www.verifi.co.il/
https://www.verifi.co.il/
https://www.verifi.co.il/%d7%a9%d7%90%d7%9c%d7%95%d7%aa-%d7%95%d7%aa%d7%a9%d7%95%d7%91%d7%95%d7%aa/
https://www.verifi.co.il/%d7%98%d7%a4%d7%a1%d7%99%d7%9d/
https://www.verifi.co.il/%d7%a6%d7%95%d7%a8-%d7%a7%d7%a9%d7%a8/
http://ru.verifi.co.il/
https://www.youtube.com/channel/UCpOk1wYBse6UvVAiRk4HL-w
tel:+972765993181
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 Veri�TM בדיקת

משמשת לאיתור 7

תסמונות כרומוזומליות

הכוללות תסמונת

,(T 21 טריזומיה 21 או) דאון

תסמונת

אדוארדס (טריזומיה 18 או

T 18) ותסמונת

.(T 13 טריזומיה 13 או) פטאו

 הבדיקה לכרומוזומים אלה

מתאימה גם

לתאומים. בנוסף, בהריון עם

עובר יחיד הבדיקה מזהה

גם הפרעות בכרומוזומי

המין (X ו- Y) הכוללות

X תסמונת טרנר (כרומוזום

,(XXX) בודד), טריפל איקס

(XXY) תסמונת קליינפלטר

 .(XYY) ותסמונת ג’ייקובס

הבדיקה מבוצעת

GGA במעבדות חברת

בישראל.

Veri�TM בדיקת

 TOP

בדיקה זו מזהה את 7

התסמונות המתגלות

בבדיקת Veri�TM ובנוסף

הבדיקה מזהה גם עודף או

חסר בכל 23 זוגות

הכרומוזומים ברזולוציה של

 .7Mb
הבדיקה מבוצעת

GGA במעבדות חברת

בישראל.

Veri�TM בדיקת

Plus

בדיקה זו מזהה את 7

התסמונות המתגלות

בבדיקת Veri�TM ובנוסף

הבדיקה מזהה גם

טריזומיות בכל זוגות

הכרומוזומים, הקשורות עם

סיכון מוגבר להפלה וסיבוכי

הריון. מידע זה יכול לסייע

גם בניהול הריונות עתידיים. 

כמו כן, ניתן לאתר גם 6

תסמונות גנטיות הנגרמות

בשל חסר תת-מיקרוסקופי,

המתגלות בדרך כלל רק

באמצעות הצ’יפ הגנטי.

תסמונות אלה כוללות את:

תסמונת חסר

22q11 (תסמונת

,(Velocardiofacial/DiGeorge
,1p36 תסמונת חסר

תסמונת

Angelman) אנגלמן

syndrome), תסמונת פרדר
Prader-Willi) ווילי

syndrome), תסמונת חסר
,(Cri du chat תסמונת) 5p

תסמונת חסר 4p (תסמונת

 ,(Wolf-Hirschhorn
הבדיקה מתאימה רק

להריונות עם עובר יחיד. 

הבדיקה מבוצעת

Illumina במעבדות חברת

בארצות הברית.
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https://www.verifi.co.il/%d7%94%d7%a4%d7%a8%d7%a2%d7%95%d7%aa-%d7%9b%d7%a8%d7%95%d7%9e%d7%95%d7%96%d7%95%d7%9e%d7%9c%d7%99%d7%95%d7%aa/#jacobs-syndrome
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Veri�TM TOP עוברי המצוי בדם האם. לבדיקות DNA הבדיקות מבוססות על נוכחות

Veri�TM, ו- Veri�TM Plus אחוזי גילוי גבוהים עם שיעור הכשל הנמוך ביותר לעומת כל יתר

הבדיקות מסוגן.

“על פי סקר שבוצע ע”י חברת MEDIC וכלל
מדגם מיצג של רופאי נשים בכל אזורי הארץ,

NIPT-הינה בדיקת ה Veri�TM נמצא כי בדיקת

המומלצת ביותר. ”
MEDIC מחקר של חברת

יתרונות הבדיקה

בטוחה
Veri�TM היא

בדיקה לא פולשנית

(NIPT) הנעשית

באמצעות בדיקת

דם פשוטה

במהלכה ניטלת

מבחנה אחת של

דם אימהי. הבדיקה

אינה כרוכה בכל

סיכון לשלום האם

מדויקת
בניגוד לבדיקות

הסקר השגרתיות

(כגון בדיקת

שקיפות עורפית

וחלבון עוברי),

המבוססות על קשר

סטטיסטי נסיבתי

Veri�TM בדיקת

מבוססת על זיהוי

ישיר של חריגות

מהירה
Veri�TM בדיקת

ניתן לבצע החל

משבוע 10 להריון,

ובדרך כלל

מתקבלות

התוצאות בתוך

כעשרה ימי עבודה

מביצוע הבדיקה.

המשמעות היא

איתור מוקדם של

אמינה
Veri�TM היא

הבדיקה עם אחוזי

הכשל הטכני (מצב

בו לא מתקבלת

כלל תוצאה)

הנמוכים ביותר

בהשוואה לכל

בדיקה אחרת

מסוגה. שיעור

הכשל הטכני הוא
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או העובר. זאת

בניגוד לדיקור מי

שפיר, בדיקה

הכוללת סיכון

לזיהום ואף להפלה.

DNA בריכוז ה

מהכרומוזומים

הנבדקים, זאת

באמצעות

הטכנולוגיה

המתקדמת ביותר

של בדיקת רצפי

DNA מכל הגנום.
Veri�TM כך מגיעה

לרמת דיוק גבוהה

במיוחד. הבדיקה

בעלת רגישות של

99.9% בזיהוי

עוברים עם

תסמונת דאון.

הפרעות

כרומוזומליות

בעובר.

אחד הנתונים

החשובים בהערכת

האיכות של בדיקת

NIPT, שכן במקרים
של כשל טכני

ממליצים לעתים

על דיקור מי שפיר,

NIPT אותו בדיקות

נועדו למנוע.

“בהשוואה לבדיקות הסקר השגרתיות,
מצליחה בדיקת Veri�TM להפחית ב 89% את

הצורך בבדיקות מי שפיר מיותרות  ”
New England Journal of Medicine מחקר שפורסם ב

123
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מתקשרים אלינו: -076

5993181

מתאמים תור לביצועממלאים את הטפסים הנ”ל

בדיקת דם באחת מנקודות

לקיחת הדמים הפזורים

ברחבי הארץ או באמצעות

שירות של אחות עד הבית

ממתינים לתוצאות (בדרך כלל כעשרה ימי עבודה). ניתן לקבל החזרים חלקיים על בדיקת

Veri�TM באמצעות הביטוחים המשלימים בקופות החולים וכן בפוליסות רבות בביטוחים

הפרטיים – בכפוף לתקנון הפוליסה וקופות החולים. למידע פרטני יש לפנות לביטוח

המתאים.

ספריית וידאו

מאמרים אחרונים



עושים סדר בבדיקות ההיריון - NIPT שפיר – מיתוס או אמת?
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להזמנת

הבדיקה 

וליצירת קשר

שם פר

טל

אימייל

הערות

שליחה
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תנאי שימוש     מפת אתר צור קשר Privacy Policy הצהרת נגישות 

טלפון:
076-5993181  

פקס:
+972-89556121  

דוא"ל:
veri�@veri�.co.il  
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