
Cologuard có mục đích tầm soát cho người lớn từ 45  
tuổi trở lên có mức nguy cơ trung bình về ung thư ruột. Chỉ có Rx.

Vui lòng xem thông tin quan trọng  
về nguy cơ ung thư ở mặt sau của cuốn sách mỏng.

Tầm soát  
ung thư ruột với 
Cologuard®

Cologuard là công 
cụ dễ sử dụng và  
giá phải chăng

* Ước tính gần đây của Exact Sciences dựa vào lịch sử 
thanh toán của bệnh nhân.

Tìm hiểu thêm  
về chính sách bảo  
hiểm bằng cách truy cập 
Cologuard.com/insurance

Chúng tôi có thể giúp bạn liên 
hệ công ty bảo hiểm để đặt 
câu hỏi phù hợp.  
Gọi số1-844-870-8870

Cần thêm thông tin? Truy cập  
Cologuard.com/UnderstandingResults để biết 
thêm chi tiết và xem các video của chúng tôi

Chủ động bảo vệ 
sức khỏe bằng cách 
tầm soát bệnh ung 
thư ruột

Đây là dạng ung thư phổ biến thứ ba 
ở cả nam và nữ, thường được xem 
là dạng ung thư dễ ngăn ngừa nhất, 
nhưng lại ít được ngăn ngừa nhất2,5

Do ung thư ruột có chiều hướng 
tăng ở người dưới 50 tuổi, Hiệp hội 
Ung thư Hoa Kỳ nay kiến nghị bắt 
đầu tầm soát từ độ tuổi 453

Hãy ghi nhớ hướng dẫn này. Bởi vì 
nếu phát hiện ngay từ sớm, bệnh 
ung thư ruột có thể chữa được ở 
90%* bệnh nhân4

Đó là lý do vì sao việc tầm soát kịp thời cần được 
đưa vào lịch khám sức khỏe định kỳ của bạn!

*Dựa vào tỷ lệ sống sót sau 5 năm.

Hiểu đúng về kết quả 
xét nghiệm của bạn

Cần nhớ, Cologuard tầm soát DNA biến tính và 
máu trong mẫu phân của bạn, do đó kết quả sẽ 
dựa vào những chỉ thị này5

Kết quả âm tính có nghĩa là xét 
nghiệm không phát hiện những 
dấu hiệu nguy cơ này. Bạn ít có khả 
năng bị ung thư ruột5,6

Kết quả dương tính có nghĩa là 
xét nghiệm phát hiện thấy những 
dấu hiệu nguy cơ này. Điều quan 
trọng cần biết là kết quả dương 
tính không giống như kết quả chẩn 
đoán bệnh ung thư5 

Kết quả dương tính và âm tính giả có thể xảy ra, 
vui lòng liên hệ nhân viên y tế để thảo luận các 
bước tiếp theo5

Ung thư ruột ảnh hưởng đến mọi 
người bất kể chủng tộc, giới tính hay 
dân tộc 1 

Nhân viên y tế sẽ trả kết quả xét 
nghiệm khoảng 2 tuần sau khi mẫu 
phân được gửi đến phòng thí nghiệm. Cologuard nằm trong gói bảo hiểm 

Medicare và hầu hết các đơn vị bảo 
hiểm lớn khác. Hầu hết bệnh nhân 
được bảo hiểm không trả phí*6

Trên toàn quốc, có hơn 94% bệnh 
nhân Cologuard không phải tự thanh 
toán chi phí tầm soát ung thư*6
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Xé nhãn nhắc nhở này 
để giúp bạn nhớ gửi 
trả bộ kit Cologuard

*Có dịch vụ phiên dịch với +200 ngôn ngữ

và dán ở nơi nào bạn thường lưu giữ 
ghi chú nhắc nhở - ví dụ như trong 
phòng tắm hoặc trên cửa tủ lạnh.

Xem video Cách sử 
dụng tại Cologuard.
com/use

Gọi  
1-844-870-8870* 

hoặc Chat trực tiếp 
tại Cologuard.com

Nhớ gửi trả bộ kit trước ngày:

EXACT SCIENCES CORPORATION   
5505 Endeavor Lane, Madison, WI 53719 
ExactSciences.com  |  ExactLabs.com  |  1-844-870-8870

Cologuard là nhãn hiệu đã đăng ký của Exact Sciences 
Corporation. Mọi nhãn hiệu khác là tài sản của các chủ 
sở hữu tương ứng.

© 2022 Exact Sciences Corporation. Bảo lưu mọi quyền. 
M-US-CG-03801

Các chỉ định và Thông tin  
quan trọng về nguy cơ 
Cologuard là công cụ tầm soát cho người lớn từ 45 tuổi trở lên 
có nguy cơ trung bình về ung thư ruột bằng cách phát hiện một 
số chỉ thị DNA và máu trong phân. Không được sử dụng nếu 
bạn bị u tuyến, viêm ruột và một số hội chứng di truyền, hoặc 
bản thân hay gia đình có tiền sử ung thư ruột. Cologuard không 
thay thế cho thủ thuật nội soi đại tràng cho các bệnh nhân có 
nguy cơ cao. Hiệu quả hoạt động của Cologuard ở người trong 
độ tuổi 45-49 được ước tính dựa trên một nghiên cứu lâm sàng 
quy mô lớn gồm các bệnh nhân từ 50 tuổi trở lên.  

Kết quả xét nghiệm Cologuard cần được diễn giải thận trọng. 
Một kết quả dương tính không khẳng định sự hiện diện của 
ung thư. Không nên chuyển bệnh nhân có kết quả dương tính 
đi làm thủ thuật nội soi. Một kết quả âm tính không khẳng định 
là không có ung thư. Bệnh nhân có kết quả âm tính nên thảo 
luận với bác sĩ thời điểm họ cần xét nghiệm lại. Kết quả dương 
tính giả và âm tính giả có thể xảy ra. Trong một nghiên cứu lâm 
sàng, có 13% người không bị ung thư nhận kết quả dương tính 
(dương tính giả) và 8% người mắc ung thư nhận kết quả âm tính 
(âm tính giả). Chỉ có Rx.

Tài liệu tham khảo:
1. Henley SJ, Ward EM, Scott S và cộng sự. Báo cáo thường 
niên toàn quốc về tình trạng ung thư, phần I: số liệu ung thư 
quốc gia. Ung thư. 2020;126(10):2225-2249. 2. Viện Ung 
thư Quốc gia. Gen ung thư ruột (PDQ®) - phiên bản dành cho 
nhân viên y tế. Truy cập ngày 26/09/2022. https://www.cancer.
gov/types/colorectal/hp/colorectal-genetics-pdq 3. Wolf AMD, 
Fontham ETH, Church TR và cộng sự. Tầm soát ung thư ruột 
cho người lớn có nguy cơ trung bình: hướng dẫn cập nhật 2018 
từ Hiệp hội Ung thư Hoa Kỳ. CA Cancer J Clin. 2018;68(4):250-
281. 4. Viện Ung thư Quốc gia. Số liệu ung thư: ung thư ruột. 
Truy cập ngày 26/09/2022. https://seer.cancer.gov/statfacts/
html/colorect.html 5. Exact Sciences. 2022. Brochure 
Cologuard cho bệnh nhân. 6. Exact Sciences. 2022. Dữ liệu 
trong file.

Cách sử dụng  
bộ kit Cologuard

Gửi bộ kit Cologuard

Đặt bình chứa mẫu phân vào quai 
cài toilet

Đi đại tiện vào bình chứa mẫu phân

Vét lấy mẫu phân với ống nạo 

Thêm chất bảo quản vào bình 
chứa mẫu

Nhớ điền thông tin vào cả hai nhãn

Sau khi nhận bộ kit, hãy mở ra và 
đọc tờ Hướng dẫn dành cho bệnh 
nhân kèm theo.

Dùng nhãn UPS® trả trước để 
gửi bộ kit về cho Exact Sciences 
Laboratories vào cùng ngày thu thập 
mẫu phân hoặc ngày hôm sau

Cần đảm bảo Chủ nhật hoặc ngày lễ không 
làm trì hoãn việc gửi mẫu xét nghiệm

Có hai cách gửi trả không mất phí để bạn 
chọn:

Cách 1:
Hẹn nhân viên UPS đến nhận hàng bằng cách 
truy cập Cologuard.com/UPS để lên lịch hoặc 
gọi 1-844-870-8870 để được trợ giúp

Cách 2:
Mang bộ kit đến địa điểm UPS. Truy cập 
Cologuard.com/UPS để tìm điểm nhận hàng 
tại địa phương và giờ làm việc

Lấy hộp gửi trả mẫu phân về 
UPS®. Xem trang sau của cuốn 
sách mỏng này để biết thông tin 
quan trọng về cách gửi hàng
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