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Zamyslime sa! 
Koľko ročne investujeme 
do svojho zovňajšku 
(kozmetika, kaderník, manikúra...)?

A koľko investujeme a sme ochotné 
investovať do nášho zdravia?

Vykročte s nami po inej - modernej ceste

LBC prináša: 

väčší komfort

vyššiu kvalitu 
cytologických vyšetrení

1 odber = viac vyšetrení



AKÉ SÚ NAJNOVŠIE TRENDY 
V HODNOTENÍ CYTOLOGICKÝCH NÁTEROV?

Doteraz sa materiál z krčka maternice vyšetroval klasickým sterom 
a náterom na sklíčko urobeným gynekológom. Pred časom sme však 
zaviedli aj iný, efektívnejší spôsob transferu buniek na sklíčko, tzv. liquid 
based cytológiu (LBC), keď gynekológ urobí ster, ale materiál vloží 
do špeciálnej odberovej nádobky s fi xačným roztokom.

AKÉ SÚ VÝHODY TEJTO METÓDY?
Bunky sa v špeciálnom transportnom médiu lepšie uchovajú, nátery 

sú prehľadnejšie a lepšie hodnotiteľné. Materiál možno uchovávať 
v transportnej nádobe jeden rok, takže pacientka nemusí v prípade 
nutnosti ďalších vyšetrení absolvovať opakovaný odber ako doteraz. 
LBC tak zvyšuje komfort pre pacienta aj lekára. Treba si uvedomiť, 
že LBC nie je liečebná metóda. Je to metóda špeciálneho odberu 
buniek s výhodou ich dlhodobého uchovania, ktorý skvalitní 
a rozšíri možnosti diagnostiky. Zdôrazňujeme, aby každá žena 
v reprodukčnom veku chodila pravidelne na gynekologické prehliadky, 
pri ktorých sa môže zachytiť predrakovinové štádium ochorenia 
krčku maternice. Pri výbere typu automatu na spracovanie LBC 
sme zohľadnili kompatibilitu s ďalšími diagnostickými metódami 
(detekcia HPV), na ktoré máme akreditáciu.

UHRÁDZA TOTO VYŠETRENIE POISŤOVŇA?
Zatiaľ ho poisťovňa neuhrádza. Keďže táto metóda je technicky 

mimoriadne náročná, náklady sú vyššie a musí sa na nich podieľať 
aj pacientka. Ale v snahe fi nančne sprístupniť túto metódu čo 
najväčšiemu počtu pacientok, urobíme všetko pre to, aby konečná 
cena bola čo najnižšia. 

LBC
Vykročte s nami po inej - modernej ceste

Cytologický obraz získaný metódou liquid based. Cytologický obraz klasickým odberom.


