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    PRISCA 5 
Software de Avaliação de 
                      Risco Fetal
Fornece uma avaliação de risco fetal sem a necessidade de 
procedimentos invasivos

ADVIA Centaur, Atellica, IMMULITE, e todas
as marcas associadas são marcas
registradas da Siemens Healthcare Diag-
nostics Inc., ou
de suas afiliadas. Todas as outras marcas e
marcas registradas são de propriedade de
seus respectivos donos.
A disponibilidade do produto pode variar
de acordo com o país e está sujeita aos
requisitos regulatórios. Entre em contato
com o seu representante local para saber
mais sobre a disponibilidade.
P5Link é produzido pelo parceiro da
Siemens Healthineers, Typolog Software
Ltd. e Co. KG.





A Siemens Healthineers possibilita aos 
prestadores de serviço de saúde do 
mundo inteiro agregar valor à sua rotina 
clínica capacitando-os rumo à expansão 
da medicina de precisão, à 
transformação da entrega dos cuidados 
com a saúde, ao aprimoramento da 
experiência do paciente e à digitalização 
da saúde. 
Estima-se que cerca de cinco milhões de 
pacientes em todo o mundo são 
beneficiados diariamente pelas nossas 
tecnologias e serviços inovadores nas 
áreas de diagnóstico e imagem 
terapêutica; diagnóstico laboratorial e 
medicina molecular, assim como a 
digitalização da saúde e Enterprise Ser-
vices.

Somos líderes em tecnologias médicas 
com mais de 170 anos de experiência e 
18.000 patentes em todo o mundo. Com 
mais de 48.000 colegas dedicados em 
mais de 70 países, continuaremos a 
inovar e moldar o futuro dos cuidados 
com a saúde.



Escolha Primeiro o Software PRISCA 5
Fornece uma avaliação de risco fetal abrangente e confiável para a 
trissomia 13, trissomia 18, trissomia 21 e para as desordens do tubo 
neural. Quando não houver confirmação dessas anormalidades, o 
software PRISCA 5 fornece um suporte adicional na decisão da 
mulher em realizar ou não um procedimento invasivo como a 
amniocentese, que representa um risco de aborto de 1 em 200.
Com taxas de detecção de até 95%, escolha primeiro a avaliação de risco 
feral por meio do PRISCA 5.

Combine de forma mais confiável todas as informações
necessárias para a avaliação de risco fetal.



Os resultados são fornecidos com 
apenas um clique em uma interface 
segura que fornece a visualização 

dos detalhes do paciente.

Todos os dados são processados 
no PRISCA 5 por meio dos 
algoritmos e cálculo de risco.

Uma versão de demonstração do software
PRISCA está disponível por 30 dias. Entre em
contato com o seu representante da Siemens
Healthineers para mais informações.

Software
Demo
Gratuito

  

Características
• Capacidade de inserir resultados de Inibina A

que possibilita o teste quádruplo no segundo 
trimestre

  

  

• Cálculo de risco apenas com 
translucência nucal e idade materna

• Cálculo de risco apenas com PAPP-A ou 
beta-hcG livre

  

  

• Medianas da Translucência Nucal (TN) 
centro-específicas
• Correção de risco para ausência de osso 
nasal e gestação anterior com Trissomina do 
21
• Cálculo de risco no primeiro ou segundo 
trimestre considerando a data da coleta da 
amostra de sangue ou da data da última 
menstruação.
• Relatórios personalizáveis disponíveis por 
meio da exportação dos dados para análise 
posterior†   

Especificações Laboratoriais
O software PRISCA 5 integra resultados
dos ensaios PAPP-A e beta-hCG livre, AFP,
hCG e estriol não-conjugado.

Especificações Técnicas
Recomendações do computador

RAM: 4 GB
Processador: 1.2 GHz dual core
Sistema operacional: WINDOWS 7 (32-
bit) and WINDOWS 10 (32-bit e 64-bit)

Especificações de Segurança

• Trilha de auditoria para rastrear a
atividade do último usuário do sistema
• Dois níveis de senha para acesso
personalizado do usuário
• Backup da base de dados para fácil
restauração

 21 
Idiomas 
Disponíveis

*P5Link é produzido pelo parceiro da Siemens 
Healthineers, Typolog Software Ltd. & Co. KG.
 Contato: medical@typolog.de
†Relatórios personalizáveis podem incorrer em taxas 
adicionais;

Ultrassom do primeiro e segundo trimestre
de gestação

Dados do paciente e variáveis de fator de risco 
Idade materna e peso, tempo de gestação, 
dados demográficos e mais. (Testes de triagem 
materna PRISCA 5 pode ser conectado ao LIS 
do lab central utilizando o P5Link)

Resultados dos testes de triagem materna 
Conecte o software PRISCA 5 no LIS do 
laboratório utilizando o P5Link.*

  

  

  

Medianas de uma Base de Dados Compartilhada
O software PRISCA 5 inclui a opção de participar de uma 
base de Dados Compartilhada, que:

• Fornece informação interlaboratorial de controle
de qualidade

• Monitora tendências e identifica dados fora do padrão

• Auxilia na configuração e controle de medianas locais 

• Mantém a confidencialidade do paciente, removendo
a informação de identificação

• Triagem de trissomia 13/18 no
primeiro trimestre

O software está disponível apenas para IMMULITE 
e IMMULITE 2000. Para outros sistemas (Atellica 

IM e ADVIA Centaur), o software está em processo 
de registro.
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