Cennik usług IMAGENE.ME
Badanie
diagnostyczne
WES 1

Badanie genetyczne dziecka na potrzeby diagnostyczne.

3 500 zł

Badanie DNA dziecka (1 próbka), w ramach którego wykonywane jest pełne badanie WES
z identyfikacją wariantów chorobotwórczych lub potencjalnie chorobotwórczych u osoby
chorej, a następnie – diagnostyka w oparciu o badanie WES.
Dodatkowo Klient otrzymuje raport literaturowy wspierający wnioskowanie dotyczące zidentyfikowanych wariantów.

Badanie
diagnostyczne
WES 1+1

Badanie WES dziecka rozszerzone o analizę WES jednego z rodziców.

Badanie
diagnostyczne
WES 1+2

Pakiet badań genetycznych dziecka oraz dwojga zdrowych rodziców.

6 500 zł

Zakres usługi zawiera w sobie wszystkie elementy pakietu WES 1. Ponieważ analizie poddana
jest poza próbką chorego dziecka także próbka zdrowego rodzica, możliwe jest określenie
statusu nosicielstwa zidentyfikowanych wariantów/mutacji u tego rodzica przy planowaniu
kolejnego potomstwa. Rodzic otrzymuje również możliwość wykorzystania danych WES w
spersonalizowanej profilaktyce zdrowia z użyciem platformy IMAGENE.ME.

8 400 zł

Zakres usługi zawiera w sobie wszystkie elementy pakietu WES 1. Ponieważ analizie poddane
są poza próbką chorego dziecka także próbki zdrowych rodziców, możliwa jest także:
Identyfikacja mutacji de novo u dziecka bezpośrednio w badaniu WES, potwierdzenie
statusu genetycznego zidentyfikowanych wariantów bezpośrednio w badaniu WES.
Sprawdzenie potencjalnej roli zidentyfikowanych wariantów/mutacji jako przyczyny choroby.
Określenie statusu nosicielstwa zidentyfikowanych wariantów/mutacji u rodziców przy
planowaniu kolejnego potomstwa.
Osoby pełnoletnie mają również możliwość wykorzystania danych WES w spersonalizowanej
profilaktyce zdrowia z użyciem platformy IMAGENE.ME

Badanie
diagnostyczne
WES 1+3

Pakiet badań genetycznych dziecka oraz dwojga zdrowych rodziców i jednej osoby
z rodzeństwa.

Badanie
diagnostyczne
WES 1+4

Pakiet badań genetycznych dziecka oraz dwojga zdrowych rodziców i dwóch osób
z rodzeństwa.

Platforma
IMAGENE.ME
Asystent Zdrowia
i Życia

Asystent Zdrowia i Życia – to rewolucyjny system profilaktyczny złożony z:

10 300 zł

Zakres usługi zawiera wszystkie elementy pakietu WES 1+2. W tym przypadku badanie DNA
dotyczy jednak 4 osób, co umożliwia wykrycie wariantów oraz mutacji w obrębie wszystkich
genów pacjenta oraz obojga rodziców i zdrowego rodzeństwa.

12 300 zł

Zakres usługi zawiera wszystkie elementy pakietu WES 1+2. W tym przypadku badanie DNA
dotyczy jednak 5 osób, co umożliwia wykrycie wariantów oraz mutacji w obrębie wszystkich
genów pacjenta oraz obojga rodziców i zdrowego rodzeństwa.

2 949 zł

Kompletnego badania DNA wszystkich 24 000 genów
Raportu Predyspozycji Genetycznych
Telekonsultacji ze specjalistami
Aplikacji prozdrowotnej – wyrobu medycznego IMAGENE.ME

Ponowna wysyłka
pakietu do
pobrania próbki

Możliwość ponownego zamówienia zestawu do pobrania próbki z materiałem genetycznym
w sytuacji, gdy jakość dostarczonej próbki z przyczyn niezależnych od IMAGENE.ME nie
pozwala na przeprowadzenie analizy.

200 zł

www.imagene.me

