
Комплексно изследване 
за цялостна оценка на  
вагиналната микрофлора
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Кога е подходящо да се препоръча Femoflor®?

Установяване на причините  
за инфертилитет

При планиране на бременност  
и преди процедура за  
ин-витро оплождане 

Несъответствие между  
клиничните симптоми и  
лабораторни резултати 

Профилактика и анализ  
на микрофлората  
при здрави жени 

Преди инвазивна гинекологична  
манипулация с повишен риск  
от инфекциозни усложнения 

По време  
на бременност 

В случаи на повтарящи се  
спонтанни аборти 

При хронични и често  
рецидивиращи вагинални 

инфекции 
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СОФИЯ Централна лаборатория, бул. България, бул. „България“ № 49A, партер • ИСУЛ, 
ул. „Стара планина“ № 43 • Оскар Клиник, бул. „Черни връх“, бул. „Черни връх“ № 156 • 
МБАЛ СЕРДИКА, ул. „Дамян Груев“ № 6 • Ангел Кънчев, ул. „Ангел Кънчев“ № 34, ет. 1 
• Добрила, срещу ВМА поликлиника, ул. „Добрила“ № 10 (срещу ВМА поликлиника), АГ 
кабинет • Люлин, срещу 12 ДКЦ, ж.к. Люлин № 9, ул. „Иван Бойчев“ № 20, вх.1, партер • 
Младост, срещу Окръжна болница, ул. „Димитър Моллов“ № 24 • Надежда, ж.к. Надеж-
да-3, ул. „Подпоручик Футеков“ № 1 (Метростанция Бели Дунав) • Дружба, до 28 ДКЦ, ул. 
„Илия Бешков“, бл. 199
ПЛОВДИВ Централна лаборатория Гербера, ж.к. Тракия, ул. „Недялка Шилева“ № 4 • 
МБАЛ Тримонциум,  бул. „Цар Борис III“ № 126 • Кючук Париж,  ул. „Николай Коперник“ № 
18 • Георги Котов, ул. „Подофицер Георги Котов“ № 17 • Очна болница „Луксор“,  бул. „Бъл-
гария“ № 47А • Рилон Център, ул. „Константин Величков“ № 2 • Тракия, ж.к. Тракия, бл. 203
СТАРА ЗАГОРА Лаборатория Стара Загора, ул. „Генерал Столетов“ № 29А • Медицин-
ски Център Сано, бул. „Патриарх Евтимий“ № 154 • Гурко,  ул. „Генерал Гурко“ № 78 
(входът е откъм ул. „Цар Иван Шишман“ № 48) • ХАСКОВО  бул. „България“ № 81 (над 
реката срещу полицията) • 
ДИМИТРОВГРАД бул. „Хрис-
то Ботев“ № 29, ет. 1, каб. 12 •  
ЧИРПАН ул. „Крачолови“ № 2 • 
ХАРМАНЛИ ул. „Васил Левски“ 
№ 66, МБАЛ Харманли

Открийте актуалното работно 
време на удобния за Вас обект  
в уебсайта на Synevo на адрес 
synevo.bg/laboratorii

      BMBG03 Femoflor скрининг 126 лв.

      BMBG01 Мултиплексен PCR за три патогена: Ureaplasma, 
Mycolpasma genitalium и Chlamydia Trachomatis 78 лв.

      BMBG02 Мултиплексен PCR за три патогена:  
T. vaginalis, N. gonorhae и Chlamydia 78 лв.

GYN-003-0621

Шведски медицински  
лаборатории

Шведски медицински  
лаборатории



ИЗИСКВАНИЯ ЗА ВЗЕМАНЕ НА МАТЕРИАЛ ЗА FEMOFLOR И  
МУЛТИПЛЕКСЕН PCR ЗА ПОЛОВО-ПРЕДАВАНИ БОЛЕСТИ

Материалите трябва да бъдат доставени в лабораторията до 24 часа след  
взимането им! Не се приемат материали в петък след 12 ч, в събота и неделя.!

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗСЛЕДВАНЕТО: 
• Препоръчва се изследването да се прави в период на овулация или при 

наличие симптоми на възпалителтно заболяване на урогениталния тракт.
• Изследване не се прави по време на менструално кръвотечение, възможно 

е най-малко пет дни след свършване на менструацията.
• Да не се уринира 2-3 часа преди взимане на материала.
• Изследването се провежда 14 дни след приемане на антибактериални, ан-

тимикотични препарати или антисептични средства за перорално или ло-
кално  приложение.

• Изследването се провежда 2 седмици след приемане на препарати, съдър-
жащи микророганизми (пробиотици, еубиотоци).

• Не се взима материал за изследване чрез PCR след скоро направена колпо-
скопия. Изследването може да са направи след 24 – 48 часа.

• Изследването може да се направи 24 часа след ултразвуково изследване  
на влгалището с помощта на сензор.

• Изследване не се провежда на фона на прием на гонадотропин-рилийзинг 
хормони.

ПРЕДИ ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗСЛЕДВАНЕТО:
• Преди взимане на материала се прави тоалет на гениталиите с вода, без да 

се използва сапун или други хигиенни средства. 
• Три дни преди провеждане на изследването трябва да се преустанови 

упот ребата на противозачатъчни средства. 
• В рамките на 3-5 дни да не се правят промивки на влагалището, да не се 

прилагат препарати за локална употреба. 
• Препоръчва се въздържане от полови контакти 3-4 дни преди провеж дане 

на изследването.
ОСОБЕНОСТИ ПРИ ВЗЕМАНЕ НА МАТЕРИАЛ ОТ УРЕТРАТА:

• Препоръчва се пациентът да не е уринирал 1.5-2 часа преди взимане на 
материала.

Femoflor® Screen тест
FEMOFLOR СПЕЦИФИЧНИ ИЗИСКВАНИЯ

Материал (секрет) може да бъде взет от: 
• Уретрата
• Латералната стена на влагалището 
• Цервикалния канал на маточната шийка
При жени се препоръчва взимането да стане със сух тампон. Секрет се взима 
от цервикса и от латералната стена на влагалището. Тампоните  трябва да бъ-
дат с пластмасов апликатор и връх от дакрон, коприна или друга изкуствена 
материя. Тампоните с взетия секрет се слагат в епруветки без транспортна 
хранителна среда. 
• Не се взема материал с тампон с дървена дръжка и памучен връх!
• Взимане на материал в транспортна хранителна среда – ползва се само 

специален тампон с течна хранителна среда! 
– Взима се с тампон за еднократна употреба от подходящото място (вла-

галище, уретрата, цервикс).
– Слага се в транспортната среда, след което добре се изплаква, без да 

се разпръсква.
– Изважда се тампона от средата, като се притиска в стената да се из-

тиска, доколкото е възможно.
• За получаване на достоверен резултат материалът трябва да съдържа въз-

можно най-голямо количество епителни клетки и минимално количество 
слуз и следи от кръв (за предпочитане е да няма).

Група Изследван показател

Контрола Положителна контрола, Контрола за оценка на количеството 
пробовзет материал

Общ брой бактерии и  
лактобацили Общ брой бактерии, Нормална микрофлора - Lactobacillus spp.

Анаеробни микроорганизми Prevotella bivia/Porhyromonas spp., Gardnerella vaginalis

Микоплазми Mycoplasma hominis, Mycoplasma genitalium, Ureplasma urealyticum,
Ureaplasma parvum

Гъбички Candida spp.

Патогени Trichomonas vaginalis, Neisseria gonorrhoeae, Chlamydia trachomatis, 
Herpes simplex virus 1, Herpes simplex virus 2, Cytomegalovirus

КАК СЕ ОТЧИТА РЕЗУЛТАТЪТ?
• Апаратът отчита две контроли:

– Контрол на взетия материал – когато стойността е < 104, трябва да се 
вземе повторно материал.

– Контрол на общата бактериална биомаса — когато стойността ѝ е  
< 105, трябва да се направи повторно изследване след една седмица.

Мултиплексен PCR за полово-предавани патогени

• Преди взимане на материала трябва да се избърше външния отвор на урет-
рата със стерилен памучен тампон, който може да се намокри в стерилен 
физиологичен разтвор.

• При наличие на гноен секрет взимането става 15-20 минути след уринира-
не при отсъствие на секрет.

• При жени тампона се вкарва на дълбочина 1.0 – 1.5 cm в уретрата, при деца 
материалът се взима от външното отверстие на уретрата.

ОСОБЕНОСТИ ПРИ ВЗИМАНЕ НА МАТЕРИАЛ ОТ ЦЕРВИКАЛНИЯ КАНАЛ
• Преди взимане на материала трябва със стерилен тампон да се избърше 

слузта, а след това със стерилен физиологичен разтвор да се обработи 
шийката на матката.

• Тампонът са вкарва в маточната шийка на дълбочина 0.5-1.5 cm.
• При изваждане на тампона се внимава да не се докосне стената на влага-

лището.
ОБЩИ ЛАБОРАТОРНИ ИЗИСКВАНИЯ
• Времето от взимането на материала до предоставянето в лаборатория та 

не трябва да надвишава 24 часа.
• До началото на изследването материалът трябва да се съхранява на 2-8 °С.

Подходящ материал за изследването се взима от:
– Уретрата
– Цервикалния канал на маточната шийка
– Задна част на влагалището
• Пробата се взима със сух тампон. При взимане се използва тампон, който 

е без транспортна среда, с пластмасов апликатор и връх от дакрон, копри-
на или друга изкусвена материя. Не се взима материал с тампон с дървена 
дръжка и памучен връх!

• Взимане на материал в транспортна хранителна среда – ползва се само спе-
циален тампон с течна хранителна среда! 

• Взима се с тампон за еднократна употреба от подходящото място (влагали-
ще, уретрата, цервикс).

• Слага се в транспортната среда, след което добре се изплаква, без да се 
разпръсква.

• Изважда се тампона от средата, като се притиска в стената да се изтиска, 
доколкото е възможно.

• За получаване на достоверен резултат, материалът трябва да съдържа въз-
можно най-голямо количество клетки. 


