
KRÁČAJTE S NAMI PO LEPŠEJ CESTE

Liquid Based cytológia

LBC

LIQUID-BASED CYTOLÓGIA PRINÁŠA 
VÄČŠÍ  KOMFORT PRE PACIENTKU AJ 
LEKÁRA. S LBC MÔŽEME DOSIAHNÚŤ  
VYŠŠIU KVALITU A SPOĽAHLIVOSŤ  
CYTOLOGICKÉHO VYŠETRENIA.

+ MOŽNOSŤ  VYŠETRIŤ  PRÍTOMNOSŤ  + MOŽNOSŤ  VYŠETRIŤ  PRÍTOMNOSŤ  
VYSOKORIZIKOVÝCH TYPOV HPV VÍRUSU 
A ICH PRETRVÁVANIE V ORGANIZME.

+ MOŽNOSŤ  VYŠETRIŤ  VIACERO 
PATOGÉNOV Z JEDNÉHO ODBERU 
(chlamýdie, neisser ie,  ureaplazmy, 
mykoplazmy, t r ichomonas)

Najmodernejš ie cytologické vyšetrenie 
zamerané na vyh ľadávanie 
predrakovinových stavov krčka 
maternice.
 
Pravidelné vyšetrenie by mal i  Pravidelné vyšetrenie by mal i  
absolvovať  aj  ženy bez akýchko ľvek 
problémov a pr íznakov.

Zistite viac na
www.mbc-patologia.sk
Tel.č: +421 918 674 182

administrativa@mbc-patologia.sk
Martinské bioptické centrum, s.r.o.

V. Spanyola 47A, 010 01 Žilina

Konvenčná cytológia Liquid Based cytológia

Odberový materiál k

vyšetreniu LBC

Samotné vyšetrenie je hradené
zdravotnou poisťovňou, avšak 
použ i t ie špeciálneho odberového 
mater iálu,  odberovej nádobky a 
pr íst rojové spracovanie vzorky pr i  
LBC poisťovňa nehradí.

Pre poistenky Union zdravotnejPre poistenky Union zdravotnej
poistovne, a.s.  je toto vyšetrenie 
plne hradené vrátane 
špeciálneho
odberového mater iálu.

Viac informáci i  Vám poskytne Váš 
lekár.

Rakovina krčka maternice je štvrté
najčastejš ie onkologické 
ochorenie u ž ien.

Hlavnou pr íč inou vzniku rakoviny
krčka maternice sú pretrvávajúce
infekcie vysokor iz ikovými typmi infekcie vysokor iz ikovými typmi 
HPV ví rusu.

Každý deň  s i  1 – 2 ženy na 
Slovensku vypočujú diagnózu 
rakovina krčka maternice.

Každý druhý deň  minimálne 1 žena Každý druhý deň  minimálne 1 žena 
na Slovensku na toto ochorenie 
zomiera.
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