Painel de Infecções
Sexualmente
Transmissíveis (IST)

........................................
Detecção de 11 patógenos em uma
única amostra, incluindo Treponema.

DIAGNÓSTICO
MOLECULAR

Alta precisão e resultados
em poucas horas.

INFECÇÕES SEXUALMENTE TRANSMISSÍVEIS - IST
As IST são responsáveis desde uma simples infecção do trato geniturinário até causas
graves como prematuridade, má-formação congênita e infecções em recém-nascidos,
além de complicações cardiológicas e neurológicas.
O diagnóstico feito pelo laboratório ID8 é preciso e fundamental para definir a conduta
médica. O tratamento específico e precoce estabelece barreiras fundamentais na
transmissibilidade dessas patologias que ocorrem por via sexual ou gestacional.
O conhecimento precoce dessas patologias é fundamental no monitoramento das
gestações evitando prematuridade, desconfortos sociais, financeiros e de doenças
crônicas deixadas como sequelas dessas patologias.

IST NO BRASIL
Estimativa anual de transmissões e Principais Sintomas
1.967.200

937.000

685.400

640.900
1.541.800

Gonorréia

Clamídia

Quadros de uretrites que podem levar à
infertilidade e outras complicações;

Frequentemente assintomático, podendo
desenvolver complicações e levar neonatos
a cegueira;

Herpes genital

HPV

Lesões recorrentes;

Lesões clínicas e subclínicas (não visíveis a
olho nú), precursoras do câncer de colo de
útero;

Sífilis
Pode apresentar lesões cutâneas nas fases
iniciais, mas desaparecem em sua fase
crônica.

Fonte: IPEMED

O rápido diagnóstico é o seu melhor aliado no combate à transmissibilidade.

PATÓGENOS
DETECTADOS

PAINEL IST PLUS

PAINEL IST START

11 Patógenos (incluindo Treponema)

07 Patógenos

Chlamydia trachomatis, Haemophilus

Chlamydia trachomatis,

ducreyi, Mycoplasma genitalium,

Mycoplasma genitalium,

Mycoplasma hominis, Neisseria

Mycoplasma hominis,

gonorrhoeae, Treponema pallidum,

Neisseria gonorrhoeae,

Trichomonas vaginalis, Ureaplasma

Trichomonas vaginalis,

parvum, Ureaplasma urealyticum,

Ureaplasma parvum,

Vírus Herpes simplex 1 (HSV1),

Ureaplasma urealyticum

Vírus Herpes simplex 2 (HSV2).

AMOSTRAS

Urina, sêmen, citologia líquida, swabs

Urina, swabs urogenital,

uretral, endocervical, anal e de

endocervical e retal,

orofaringe (garganta).

citologia líquida.
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