
Ο ασθενής δεν έχει διαγνωστεί κατά το παρελθόν με καρκίνο του προστάτη.

22-May-2018 © 2018 MDxHealth S.A. All Rights Reserved.

• Διεξάγετε δακτυλική εξέταση δια του ορθού αμέσως πριν
τη συλλογή των ούρων.
Εφαρμόστε αρκετή πίεση για να υποχωρήσει ελαφρώς η
επιφάνεια του προστάτη.
Πραγματοποιήστε τουλάχιστον τρία χτυπήματα ανά λοβό από
τη βάση προς την κορυφή και από την πλευρική προς τη μέση
γραμμή για κάθε λοβό, όπως φαίνεται στην εικόνα παρακάτω.

•

•

Αμέσως μετά από μία DRE, πρέπει να συλλεχθούν τα πρώτα ούρα (βλ. Οδηγίες Συλλογής και
Προετοιμασίας Ούρων). Το δείγμα ούρων μπορεί να φτάσει στο εργαστήριο μέσα σε 5 ημέρες 
από τη συλλογή του.

• Ημερομηνία γέννησης
Αποτέλεσμα PSA
Ημερομηνία PSA (μέσα σε 6 μήνες από τη συλλογή ούρων)
Αποτέλεσμα DRE
Ημερομηνία DRE
Οικογενειακό ιστορικό
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•

Καταλληλότητα Ασθενούς:

Οδηγίες Ιατρού: 

Απαιτήσεις για το δείγμα ούρων:

Απαιτήσεις για δεδομένα ασθενούς:

Χρόνος επεξεργασίας:
5 εργάσιμες ημέρες

Κριτήρια αποκλεισμού:
• Δεν έγινε DRE πριν από τη συλλογή ούρων

Το δείγμα ούρων φτάνει στη MDxHealth μετά από 5 ημέρες
Ούρα που συλλέχθηκαν από καθετήρα
Η PSA ορού έχει προσδιοριστεί > 6 μήνες πριν από τη συλλογή ούρων
Ο ασθενής έχει υποβληθεί σε βιοψίες για προστάτη < 2 μήνες πριν από τη συλλογή ούρων

•

•
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Τα πεδία αυτά είναι υποχρεωτικά στο έντυπο αιτήματος ασθενούς της SelectMDx:

•

Οδηγίες Χρήσης
Οδηγίες ιατρού για Συλλογή Ούρων

Πριν από τη συλλογή ούρων, απαιτείται δακτυλική εξέταση (DRE) του προστάτη. Η DRE είναι απαραίτητη
για την κινητοποίηση των κυττάρων του προστάτη και των εξωσωμάτων προς τηv ουρήθρα και συνεπώς για 
να αυξηθούν τα επίπεδα στόχου του mRNA στα ούρα για έγκυρο αποτέλεσμα της SelectMDx των ασθενών.

Ασθενής που λαμβάνει φαρμακευτική αγωγή που επηρεάζει την PSA ορού < 6 μήνες πριν από τη 
συλλογή ούρων (π.χ. φιναστερίδη (Proscar, Propecia), δουταστερίδη (Avodart) και θεραπείες κατά 
των ανδρογόνων (π.χ. Lupron)).
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