
Declarație medic 
Cerere:
Prin prezenta atest faptul că pacienta a fost 
consultată conform legislației naționale 
și a fost informată în legătură cu scopul 
și limitările testului Harmony. Conform 
califi cărilor mele specifi ce, solicit efectuarea 
acestei analize geneti ce.

Parafă:

Localitate, dată Semnătură medic

Prin semnarea acestui formular îmi dau consimțământul pentru efectuarea testului Harmony. 
Prin semnarea acestui formular îmi dau consimțământul pentru efectuarea testului Harmony® din proba mea de sânge. Confi rm că am primit consiliere și explicații de la medicul meu curant în conformitate cu legislația 
națională. Am avut ocazia de a pune întrebări și de a discuta testul cu medicul meu sau cu o persoană desemnată de către acesta. Am fost informat despre scopurile și limitările testului Harmony®. Am luat la cunoști nță că pot 
obține consiliere geneti că profesională, dacă doresc, înainte de a semna acest consimțământ. Am fost informată că testul Harmony® este un test screening și nu este desti nat sau validat pentru stabilirea unui diagnosti c. 
Studiile clinice demonstrează o precizie crescută pentru detectarea trisomiei fetale, dar nu toți fetușii cu trisomie pot fi  identi fi cați prin testul Harmony®.
Am luat la cunoști nță faptul că îmi pot retrage consimțământul în orice moment în formă scrisă de la medicul meu, iar, în cazul revocării, mă oblig să plătesc pentru serviciile prestate.
Sunt de acord cu faptul că testul Harmony® Prenatal este procesat și de Medirex Servis, s.r.o., membru al MEDIREX GROUP, Galvaniho 17 / C, 820 16 Brati slava, Republica Slovacă, EUROPA. Medirex Servis este un laborator 
acreditat de către Roche Diagnosti cs pentru efectuarea testului Prenatal Harmony®. Cenata validează rezultatele și asigură transmiterea raportului medicului în conformitate cu legislația. Am fost informată că am dreptul de a 
nu mi se transmite rezultatul. Astf el, consimt la prelucrarea, uti lizarea, stocarea și transmiterea a datelor mele personale de Cenata GmbH.

Sunt de acord cu păstrarea și uti lizarea  probei recoltate (în condiții de anonimat) 

în scopul asigurării calității și în cercetare.                 Da         Nu
Localitate, dată Semnatură pacientă

Cenata GmbH
Paul-Ehrlich-Str. 23
72076 Tübingen

Geschäft sführer
Dr. Dirk Biskup
Dr. Kai Lüthgens

Ärztliche Leitung
Dr. med. Kai Lüthgens
Dr. med. Dr. rer. nat. Saskia Biskup

Tel. +49 7071 565 44 430
Fax +49 7071 565 44 444
E-Mail info@cenata.de

VR Bank Tübingen eG
IBAN DE36 6406 1854 0303 2000 06
BIC: GENODES1STW

COD DE  BARE:

 repetare recoltare

Data nașterii                                         

Nume pacientă  (nume, prenume)

Informații referitoare la testul Harmony

Testul Harmony este un test screening (nu este desti nat sau validat în scop diagnosti c), uti lizat în evaluarea riscului de trisomie 
fetală 21, trisomie 18 și trisomie 13 ( începând cu săptămâna 10 de sarcină). Proba de sânge integral matern se recoltează în 
tuburi speciale pentru cfADN.

Studiile clinice au demonstrat o precizie crescută pentru detectarea trisomiilor fetale, dar nu toate trisomiile fetale pot fi  
identi fi cate de către acest test, astf el, în anumite cazuri, feții cu trisomie pot prezenta rezultate cu risc scăzut (“LOW RISK”), iar 
în alte cazuri de euploidie (absența trisomie), rezultate cu risc crescut („HIGH RISK”). Rezultatele vor fi  interpretate în funcție de 
contextul clinic.

Se recomandă comunicarea rezultatelor într-un cadru care să asigure consiliere adecvată.

Tipul de test Harmony solicitat
  trisomie 21, 18, 13                
  trisomie 21, 18, 13, inclusiv analiza cromozomilor sexuali X/Y  2,3          

Opțional

  + Microdeleția 22q11.2 3                                                    
  + Determinarea sexului fetal                           
2 Monosomia X, Sindrom Klinefelter, Triplu X, XYY și XXYY
3 doar în sarcinile monofetale

Test screening neinvaziv pentru detectarea trisomiilor 21, 18, 13 
și aneuploidiilor cromozomilor X/Y 

Informații despre sarcină în momentul recoltării

Data recoltării:  .  .          Ora:  :                

Vârstă gestațională (săptămâni+zile): +   (min. 10+0, determinată ecografi c)

   sarcină monofetală 1        sarcină gemelară

   FIV/ICSI

    Ovul fecundat propriu     Ovul de la donator

 Vârstă pacientă (ovul propriu)/donator la momentul recoltării ovulului:  ani

Greutatea pacientei:  .  kg  Înălțimea pacientei:  cm

Dată ECHO:  .  .  

1 În caz de Vanishing Twin, testul Harmony® nu poate fi  efectuat
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