
·  Trissomia do 21

·  Trissomia do 18

·  Trissomia do 13

·  Anomalias cromossômicas ligadas ao sexo*

·  Síndrome de deleção 22q11.2 (opcional)* * Disponível apenas para gêmeos 
   monozigóticos

Condições rastreadas 
em gêmeos, doadoras 
de óvulos e mães 
de aluguel:

O Panorama fornece triagem mais 
abrangente para gestações gemelares

 Zigosidade

 Frações fetais individuais para gêmeos dizigóticos

 Sexagem fetal para cada gêmeo

 Probabilidade de anomalias do cromossomo sexual para 
 gêmeos monozigóticos

Triagem do Panorama para trissomias do 21, 18 e 13 em 
gestações gemelares com uma sensibilidade combinada > 99% 
e especificidade > 99,9% com somente 9 semanas.1
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O Panorama identifica gêmeos monozigóticos com sensibilidade e
especificidade > 99,9% em somente 9 semanas.1

Os gêmeos monozigóticos podem ter maior probabilidade de 
complicações na gestação, incluindo restrição de crescimento intrauterino, 
defeitos congênitos e síndrome de transfusão feto-fetal (STFF).2-7
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Incidência em gestações gemelares

Somente o Panorama 
determina:

1 em 45

O Panorama ajuda os 
clínicos a identificarem 
a maior probabilidade 
de condições que 
afetam mais de

gestações gemelares2-12

O Panorama agora oferece triagem para gêmeos, 
doadora de óvulos e mães de aluguel

*Valor de incidência calculado
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O Panorama ajuda os clínicos na triagem eficaz de gestações gemelares2-7 

Embora a corionicidade possa ser detectada de forma confiável no início da gravidez, estudos demonstraram 
que até 19% das gestações monocoriônicas são incorretamente classificadas como dicoriônicas.4 

O Panorama permite que os clínicos alinhem seus achados ultrassonográficos a uma determinação precoce 
e precisa de zigosidade.

Identificar uma gestação gemelar monozigótica com o Panorama pode dar início a avaliações ultrassonográficas 
precoces e direcionadas para corionicidade e complicações associadas. Ao identificar uma gestação gemelar 
dizigótica, reduz-se as preocupações sobre STFF.
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de NIPT com
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ultrassom
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