






Скринингът с HPV ДНК може да идентифицира жени, изложени на риск от рак на маточната 
шийка. Тестът cobas® HPV е клинично валидиран, одобрен от FDA, маркиран с CE-IVD HPV 
ДНК тест за всички индикации за скрининг на шийката на матката: първичен скрининг, 
ASC-US триаж и съвместно тестване. Cobas® HPV тест осигурява резултати 3-в-1, с откриване 
на 14 високорискови HPV генотипи и едновременно, индивидуално отчитане на резултати за 
HPV 16 и HPV 18, за по-добра стратификация на риска и ефективен контрол на заболяването.
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