Centro de medicina laboratorial

Presente em mais de 50 países no terceiro trimestre de 2013
Utilizado por mais de 40 mil grávidas.

A Ariosa Diagnostics, Inc., fabricante e executante do Harmony ™ Prenatl Test, anunciou hoje que
testou mais de 40.000 mulheres grávidas no terceiro trimestre de 2013 e mais de 150 mil mulheres
desde o lançamento comercial do ano passado, consolidando assim a posição da Ariosa como um
fornecedor importante de teste pré-natal não invasivo (NIPT).
O Harmony™ Prenatal Test constitui o maior avanço na área dos testes Pré-Natais não invasivos, para o
despiste das três principais Trissomias (T21, 18, 13) e aneuploidias relacionadas aos cromossomas
sexuais (X e Y). É efectuado de modo SIMPLES e SEGURO, numa amostra de sangue periférico materno,
e permite obter resultados com elevado grau de EXATIDÃO.
O Harmony™ Prenatal Test utiliza uma tecnologia (DANSR™) que analisa os fragmentos de DNA livre
fetal (cell-free DNA) em circulação no sangue materno, sendo esta característica de análise direta, que
confere ao teste a sua maior exactidão e fiabilidade como teste de rastreio.
O teste Harmony foi lançado nacionalmente nos Estados Unidos em maio de 2012 via colaboração com
o Laboratório Corporation of America . Desde então, Ariosa expandiu sua presença global a garantir
inúmeros relacionamentos com os principais laboratórios, hospitais e clínicas em mais de 50 países, em
seis continentes.
" A elevada procura pelo nosso teste é conduzida pela proposição de valor clara que oferece para além
dos testes de triagem pré-natal convencionais", diz Ken Song, MD, CEO da Ariosa Diagnostics. " Em cada
país que nós lançamos, temos visto a rápida aceitação. Estamos satisfeitos com a adopção inicial do
nosso teste e estamos ansiosos para ampliar o acesso".
A Ariosa, que iniciou suas actividades em 2010, estabeleceu a meta de fornecer testes mais precisos
para todas as mulheres grávidas e tem investido fortemente em investigação clínica para apoiar a sua
missão. Além de múltiplas peer-reviewed publicações que demonstram a utilidade do teste Harmony em
uma população geral de triagem, a Ariosa também está conduzindo um estudo multicêntrico
internacional, comparando o teste Harmony com o rastreio convencional. Este estudo, que foi nomeado
o Estudo NEXT (Non-invasive EXamination of Trissomy), tem mais de 18.900 participantes e espera ter
resultados disponíveis no primeiro semestre de 2014 . O Harmony™ Prenatal Test também está sendo
investigado como parte do Genome Canada funded trial.
" Estamos empenhados em proporcionar o melhor atendimento a todas as mulheres grávidas, e não
apenas a um subconjunto ", diz Thomas Musci, MD, director de marketing da Ariosa Diagnostics. " Nossa
introdução do teste de pré-natal não invasivo na prática de rotina é apoiada pela nossa tecnologia e
processos de laboratório automatizados de alta qualidade que garantem que cada amostra é tratada
com cuidado. "
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