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Exemplele noastre pentru profilele genetice:
FEMgen: Cancer sporadic de sân 

OSTEOgen: Osteoporoză 

THROMBOgen: Tromboză

PROSTATEgen: Cancer de Prostată

DETOXgen: Capacități ale  detoxifierii

DETOXgen metale grele: Detoxifierea metalelor grele 

Oxigen: Stres oxidativ 

DENTYgen: Paradontopatia

NEUROgen:  Boli neurodegenerative  

CARDIOgen: Boli cardiovasculare 

MACULAgen: Degenerarea maculară legată de vârstă 

LIPIDgen: Tulburări ale metabolismului lipidic 

DIABETOgen: Diabet de tip II 

COLOgen: Carcinom sporadic de colon 

ALOPECIAgen: Alopecie androgenică

EMOgen: Instabilitate emoțională

AUTISMgen: Autism 

NICOTINEgen: Dependența de nicotină 

SKINgen: Sănătatea pielii

WEIGHTgen: Controlul greutății

WELL-BEING:   Anti-îmbătrânire
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FlorVaScan
O analiză amplă a florei vaginale



Dismicrobismul  
si infectiile vaginale
Infecția vaginală reprezintă cel mai frecvent motiv 
pentru consultarea unui medic ginecolog. Simptome-
le sunt adesea nespecifice (durere, prurit, secreție va-
ginală, dispareunie, disurie) și nu conduc întotdeauna 
către o cauză clară. Diferențierea dintre candidoza 
vulvovaginală, vaginita bacteriană și vaginita (anae-
robă) nu este întotdeauna clară, prin urmare, fiind de 
multe ori dificilă alegerea terapiei potrivite.

Complicațiile  
Dismicrobismul vaginal si infecțiile vaginale pot duce 
la infecții și ascendent, joacă un rol important în tim-
pul sarcinii. Studiile clinice au dovedit deja corelația 
dintre vaginita bacteriană și risc crescut de naștere 
prematură, avort și alte complicații postnatale. Chiar 
si dermatita de scutec și neonatală poate apărea din-
tr-o colonizare candida maternă.

Pre-Analizare:
  Prelevarea probelor se realizează cu un tam-

pon vaginal în timpul unei investigații gineco-
logice; 

 Stabilitatea probei: 48h;

 Măsurarea pH-ului  se realizează cu benzile 
indicatoare prevăzute (obligatoriu) iar datele 
rezultate se completează împreună cu date-
le pacientului pe formularul de comandă.

Flora vaginală
La femeile de vârstă fertilă, flora vaginală fizio-
logică este un ecosistem complex dominat în 
principal de Lactobacillus spp. O multitudine de 
bacterii anaerobe și aerobe pot fi găsite într-un 
număr redus ca o floră tranzitorie însoțitoare, 
cum ar fi și Candida spp ..

Lactobacilii mențin mediul vaginal într-un pH 
ușor acidulat (3,8 - 4,5), prin producerea de acid 
lactic. Împreună cu alte substanțe antimicrobie-
ne ca H2O2 sau bactericide, mediul vaginal este 
păstrat într-un echilibru dinamic, dar sensibil.
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Setul FlorVaScan (format din 
tampon, benzi indicatoare de 
pH și formular de comandă) 
si mai multe informații pot fi 
solicitate la adresa de email 
office@drovidiupenes.ro si te-
lefon 0374.222.444.

FlorVaScan –  
Ce cuprinde această analiză?
FlorVaScan este o investigație citologică si microbio-
logică cuprinzătoare efectuată pe baza  analizei mole-
culare a florei vaginale. Testul presupune următoarele:
 Evaluarea microscopică a exudatului vaginal fo-

losind următoarele criterii standardizate (Nu-gent 
Score6) și atribuirea unui nivel de puritate;

 Analiza cantitativă de producere Lactobacili H2O2.
 Analiza cantitativă a însoțitorilor florei bacteriene 

aerobe și anaerobe;
 Detectarea acizilor nucleici de Trichomonas spp. și 

Gardnerella vaginalis printr-o metodă  de diagnos-
tic de precizie inalta (PCR-polymerase chain reacti-
on), precum și a celor mai importante bacterii prin-
cipale ale vaginitei bacteriene (Atopobium vaginae, 
Mobiluncus spp.);

 Determinarea cantitativă, identificarea microbiolo-
gică de drojdii și determinarea Lactobacili (analiza 
PCR și cultură);

 Un raport detaliat care cuprinde o evaluare de an-
samblu, o interpretare cuprinzătoare, un rezultat și 
recomandari de tratament.
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Când se recomandă efec-
tuarea acestei analize?
Ca o parte din diagnosticul de  
îngrijire prenatala: 

Riscul de naștere prematură poate fi redus 
printr-o analiză microbiologică a exudatului 
vaginal în timpul sarcinii. Mai mult decât 
atât, un screening Candida este recoman-
dat in săptămâna 34.

Pentru un diagnostic sigur al infecțiilor vagi-
nale și optimizarea opțiunilor de tratament 
prin identificarea agentului patogen și efec-
tuarea testului de rezistență la tratament:

În primul rând, în cazul disconfortului va-
ginal cronic recurent, eficiența terapeutică 
poate fi crescută substantial cu un dia-
gnostic microbiologic de certitudine.

Pentru diagnosticarea si prevenirea infecți-
ilor înainte de intervenții chirurgicale gine-
cologice sau introducerea unui dispozitiv in-
trauterin, în cazul în care nu se poate obține 
o sarcina precum și înainte de o reproduce-
re asistată planificată.
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