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VerifyNow
Echipament pentru evaluarea răspunsului pacientului 
la medicaţia antiagregantă plachetară

Până la 33% din pacienţii aflaţi sub 
tratament NU beneficiază de efectele 
scontate ale medicaţiei antiagregante 
plachetare.

VerifyNOW este primul sistem precis 
şi rapid de monitorizare a răspunsului 
pacientului la inhibitori de P2Y12. 
Este un instrument uşor de utilizat 
destinat medicilor pentru adaptarea 
tratamentului fiecărui pacient.

Uşor de utilizat şi 
interpretat rezultatele:

PASUL 1
Deschideţi capacul 
şi introduceţi testul

PASUL 3
Închideţi capacul şi citiţi 

rezultatele (2-5 minute în 
funcţie de tipul testului)

PASUL 2
Introduceti proba 

de sânge
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VerifyNow PRU Test

VerifyNowIIb/IIIa Test 

•  Măsoară răspunsul pacientului la inhibitori de P2Y12  
(clopidogrel, prasugrel, ticlopidina şi ticagrelor)

•  Rezultate cantitative exprimate în PRU 
  (P2Y12 Reaction Units) şi procent de inhibiţie (%)
•  Interpretare: interval terapeutic 95 – 208 PRU 

•  Măsoară răspunsul pacientului la inhibitori de GP IIb/IIIa (ex: ReoPro® şi Integrilin®)
• Rezultate cantitative exprimate în PAU (Platelet Aggregation Units) şi procent de inhibiţie (%)
• Domeniul de măsurare: 0 – 330 PAU

VerifyNow Aspirin Test
•  Măsoară răspunsul pacientului la aspirină
•  Rezultate cantitative exprimate în ARU (Aspirin Reaction Units)
•  Domeniul de măsurare: 350 – 700 ARU
•  Interpretare: 550 ARU valoarea de cut-off

Valoare mică PRU

Risc crescut de 
sângerare

Risc redus de tromboză 
şi sîngerare

Risc crescut de 
evenimente Ischemice

Procent mare de 
inhibiţie P2Y12 

Procent mic de 
inhibiţie P2Y12 

Valoare mare PRU
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Zile de la oprirea tratamentului
antiagregant plachetar

fără răspuns la terapie

răspuns moderat la terapie

răspuns ridicat la terapie


