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QUE + ỐNG

CHAI DUNG DỊCH
(CHẤT BẢO QUẢN)

GIÁ ĐỠ

Bộ lấy mẫu Cologuard rất dễ sử dụng. Nếu bệnh nhân có thắc mắc,  
Chuyên viên Hỗ trợ Khách hàng trực tiếp sẵn sàng trợ giúp qua điện thoại: 1-844-870-8870.

Bao gồm:

Bệnh nhân có thể xem video ngắn, hữu ích về cách sử  
dụng bộ lấy mẫu tại Cologuard.com/use.

BỘ LẤY MẪU COLOGUARD®



CÁC BƯỚC LẤY MẪU ĐƠN GIẢN

Cologuard sẵn sàng để sử dụng 
khi quý vị sẵn sàng.

1     NGỒI 
XUỐNG

Sử dụng các thành phần của bộ dụng 
cụ để lấy mẫu phẩm của quý vị.2     QUẸT LẤY 

MẪU

Đổ dung dịch bảo quản vào hộp đựng phân.3    NGÂM

Gửi mẫu phẩm đi để hoàn tất quy trình.4    GỬI

Bệnh nhân lấy một mẫu phân duy nhất tại nhà và gửi đến Exact Sciences Laboratories 
thông qua dịch vụ gửi nhận hàng trả trước của UPS®

Có các biểu mẫu đặt hàng trực tuyến tại CologuardHCP.com/resources hoặc bằng cách gọi 1-844-870-8870.

Chỉ định và Thông tin Quan trọng về Nguy cơ
Cologuard được thiết kế để phát hiện định tính các chất chỉ điểm DNA liên quan đến tân sinh đại trực tràng và sự hiện diện của hemoglobin trong phân người. Kết quả dương 
tính có thể cho thấy sự hiện diện của ung thư đại trực tràng (colorectal cancer, CRC) hoặc u tuyến tiến triển (advanced adenoma, AA) và cần được theo dõi bằng nội soi 
đại tràng chẩn đoán. Cologuard được chỉ định để sàng lọc những người trưởng thành ở cả hai giới, từ 45 tuổi trở lên. Đây là nhóm có nguy cơ mắc CRC trung bình điển hình. 
Cologuard không thay thế cho nội soi đại tràng chẩn đoán hoặc nội soi đại tràng giám sát ở những người có nguy cơ cao.
Cologuard không dành cho những người có nguy cơ cao, bao gồm những bệnh nhân có tiền sử cá nhân về ung thư đại trực tràng và u tuyến; có kết quả dương tính từ một 
phương pháp tầm soát ung thư đại trực tràng khác trong vòng 6 tháng gần đây; đã được chẩn đoán mắc một tình trạng liên quan đến nguy cơ cao đối với ung thư đại trực tràng 
như IBD, viêm loét đại tràng mạn tính, bệnh Crohn; hoặc có tiền sử gia đình bị ung thư đại trực tràng, hoặc một số hội chứng di truyền.
Kết quả Cologuard dương tính nên được chuyển đến nội soi đại tràng chẩn đoán. Kết quả xét nghiệm Cologuard âm tính không đảm bảo không có ung thư hoặc u tuyến tiến 
triển. Sau khi có kết quả âm tính, bệnh nhân nên tiếp tục tham gia chương trình sàng lọc theo thời gian chỉ định và với phương pháp phù hợp với từng bệnh nhân. 
Có thể xảy xa trường hợp kết quả dương tính giả và âm tính giả. Trong một nghiên cứu lâm sàng, 13% bệnh nhân không mắc ung thư đại trực tràng hoặc u tuyến tiến triển nhận 
được kết quả dương tính (dương tính giả) và 8% bệnh nhân ung thư nhận được kết quả âm tính (âm tính giả). Nghiên cứu xác nhận lâm sàng được thực hiện trên những bệnh 
nhân từ 50 tuổi trở lên. Hiệu suất Cologuard ở bệnh nhân từ 45 đến 49 tuổi được ước tính bằng phân tích nhóm phụ của các nhóm tuổi lân cận. 
Hiệu suất của Cologuard khi được sử dụng để thử nghiệm lặp lại chưa được đánh giá hoặc thiết lập. Cảnh báo: Luật Liên bang quy định thiết bị này chỉ được phép bán theo 
toa hoặc do bác sĩ bán
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