
Studiile medicale arata ca infectia cu Human Papilloma Virus (HPV) este cea mai raspandita in 
randul bolilor cu transmitere sexuala. Se estimeaza ca in fiecare an, in Romania, sunt 
diagnosticate peste 3000 de cazuri noi de cancer de col uterin (sursa: HPV Information Centre, 
Human Papillomavirus and Related Diseases). 
 

„Tu ce tulpina ai?” este o campanie derulata de lantul de farmacii Sensiblu impreuna cu 

laboratoarele Synevo pentru informarea pacientelor de sex feminin cu privire la importanta 

efectuarii analizelor pentru depistarea HPV. 

 

Pachetul de analize este disponibil la un tarif preferential pentru clientele farmaciilor Sensiblu in 

laboratoarele medicale Synevo din toata tara. Pe baza cardului Sensiblu, doamnele si 

domnisoarele interesate pot opta pentru un pachet de screening complet sau separat, in cazul in 

care una dintre analizele din pachet (PAP sau HPV) a fost  efectuata in ultimul an. 

 

Pachetul de screening complet, disponibil in cadrul campaniei „Tu ce tulpina ai?”, cuprinde: 
 
• Test HPV toate tulpinile de risc inalt– 180 ron pret campanie / pret  intreg 220 

ron, reducere de 28%.  

 PAP robotizat in mediu lichid – 65 ron pret campanie / 90 pret intreg, reducere 
28%. 

• Pachetul de preventie complet:  PAP in mediu lichid si robotizat complet ( se 
centrifugheaza, se coloreaza, se pune un singur strat pe lama) & HPV toate 
tulpinile de risc inalt – 180 ron pret campanie / 250 ron pret intreg, reducere 
28%. Acesta este ultimul tip de test, lansat in luna aprilie a acestui an, care cuprinde scanarea 
tuturor tulpinilor de risc HPV, nu doar 16 si 18. Probele recoltate sunt analizate pe o platforma 
complet automatizata si robotizata – sistemul Becton Dickinson, ceea ce reduce la minim riscul ca 
probele finale sa fie interpretate eronat. 

 

Mesajul campaniei Sensiblu „Tu ce tulpina ai?”  

HPV nu este o floare, dar are multe tulpini care, in timp, pot duce la aparitia cancerului de col 
uterin. 8 din 10 femei contracteaza virusul la un moment dat. Nu fi una dintre ele! 

Afla mai multe despre HPV aici si apoi te asteptam in farmaciile Sensiblu pentru a beneficia de 
voucherul pentru testarea HPV-ului oferit impreuna cu Synevo. 

 
Rezultate intermediare (proiectul este in desfasurare): 

Pana in acest moment, au fost utilizate aproape 1000 de vouchere. 

 

 

 

http://www.sensiblu.com/images/pdf/brosura-HPV.pdf


 

 

 

 

 

 


