Tầm soát ung
thư ruột kết với
Cologuard®

Chăm sóc bản thân
bằng cách tầm soát ung
thư đại trực tràng

Đây là dạng ung thư dễ phòng
ngừa nhất nhưng cũng ít
được phòng ngừa nhất1
				
Bệnh này đang trở nên phổ biến
ở những người <50 tuổi2
Khi được phát hiện ở giai đoạn
sớm, bệnh này có thể điều trị
được ở 90% bệnh nhân3*
Đó là lý do tại sao việc tầm soát kịp
thời nên trở thành một phần trong
khám sức khỏe thường xuyên

Cologuard phát hiện
được ung thư ruột kết
ngay cả ở giai đoạn đầu4,5

$0* là mức thanh toán
của đa số bệnh nhân
được bảo hiểm

Cologuard là một phương án tầm soát
không xâm lấn mà quý vị có thể thực hiện
riêng tư tại nhà. Không cần chuẩn bị, xin
nghỉ làm và thay đổi chế độ ăn hay dùng
thuốc.

Cologuard được Medicare và phần lớn
các công ty bảo hiểm bao trả

Cologuard phát hiện được
92% các dạng ung thư nói
chung4
Cologuard phát hiện được
94% các dạng ung thư Giai
Đoạn I & II5
Hiệu suất của Cologuard ở người trưởng thành từ
45-49 tuổi được ước tính dựa trên một nghiên cứu
lâm sàng quy mô lớn ở bệnh nhân từ 50 tuổi trở
lên. Trong nghiên cứu lâm sàng này, 13% số người
không bị ung thư có kết quả dương tính (dương
tính giả) và 8% số người bị ung thư có kết quả âm
tính (âm tính giả).

Cologuard được sử dụng để tầm soát ung thư cho người
trưởng thành từ 45 tuổi trở lên có nguy cơ bị ung thư đại trực
tràng ở mức trung bình. Chỉ bán theo toa.
Vui lòng xem thông tin quan trọng về nguy cơ ở mặt
sau của tập hướng dẫn.

*Dựa trên thời gian sống còn 5 năm.

Trên toàn quốc có hơn 94% bệnh nhân
Cologuard không cần phải tự thanh
toán chi phí cho dịch vụ tầm soát.*

Vui lòng tham khảo thông tin quan trọng về nguy cơ ở mặt sau
của tập hướng dẫn.

*Exact Sciences ước tính dựa trên hóa đơn trước đây của
bệnh nhân vào ngày 30 tháng Sáu năm 2021. Mức bảo
hiểm thay đổi theo tiểu bang và khu vực. Các trường hợp
ngoại lệ đối với bảo hiểm có thể được áp dụng; chỉ công
ty bảo hiểm của quý vị mới có thể xác nhận Cologuard sẽ
được bao trả cho quý vị như thế nào.

Tìm hiểu thêm về bảo hiểm bằng
cách truy cập
Cologuard.com/insurance
Đội ngũ chuyên gia của chúng tôi có thể giúp quý vị liên lạc
với công ty bảo hiểm của quý vị và đặt câu hỏi thích hợp.
Hãy gọi chúng tôi theo số 1-844-870-8870

Cách sử dụng bộ
dụng cụ Cologuard

vị hay lưu giữ giấy nhớ — ví dụ như
phòng tắm hoặc tủ lạnh.

Vui lòng gửi lại bộ dụng cụ
muộn nhất vào:

Mình rất dễ
sử dụng!
Cologuard.com/use
Hãy sử dụng máy ảnh của điện thoại thông minh
và quét mã QR để xem video Cách Sử Dụng.

Đừng quên gửi lại bộ dụng cụ Lấy Mẫu Cologuard của quý vị!

Hãy xé mẫu giấy nhớ
này ra để giúp quý vị
gửi trả bộ dụng cụ
Cologuard và dán tại nơi quý

Bên trong bộ dụng cụ có gì?

Khi quý vị đã nhận được bộ dụng cụ, hãy mở bao
bì và xem Hướng Dẫn Dành Cho Bệnh Nhân kèm
theo.
Đặt hộp đựng mẫu của quý vị vào trong giá đỡ
bồn cầu.

Hộp vận chuyển

Ống

Dung dịch bảo
quản

Hộp đựng mẫu

Sử dụng bộ dụng cụ Cologuard để lấy mẫu.

Vét lấy mẫu, sau đó đổ chất bảo quản vào hộp đựng
mẫu. Ngoài ra, hãy đảm bảo quý vị có điền thông tin
vào đủ hai nhãn.
Sử dụng nhãn UPS® trả trước, gửi trả hộp lại cho
Exact Sciences Laboratories vào cùng ngày hoặc ngày
hôm sau sau khi lấy mẫu. Lên lịch nhận hàng không
tiếp xúc với UPS bằng cách gọi cho chúng tôi theo số
1-844-870-8870 hoặc truy cập Cologuard.com/UPS.
Và quý vị có thể nhận được các cuộc gọi nhắc nhở
hữu ích của chúng tôi về việc gửi lại bộ dụng cụ.
Nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe mà quý vị
yêu cầu xét nghiệm sẽ trả kết quả trong khoảng 2
tuần sau khi nhận được mẫu xét nghiệm tại phòng
thí nghiệm. Quý vị có thể tìm hiểu thêm về ý nghĩa
của các kết quả bằng cách truy cập
Cologuard.com/UnderstandingResults

Hướng Dẫn
Cho Bệnh
Nhân

Cologuard được sử dụng để tầm soát cho người trưởng thành từ
45 tuổi trở lên, những người có nguy cơ bị ung thư đại trực tràng
ở mức trung bình bằng cách phát hiện các chỉ thị DNA nhất định
và máu trong phân. Không sử dụng nếu quý vị mắc u tuyến,
viêm đường ruột và các hội chứng di truyền nhất định, hoặc
tiền sử gia đình hay cá nhân mắc bệnh ung thư đại trực tràng.
Cologuard không thể thay thế cho phương pháp nội soi ruột
kết ở những bệnh nhân nguy cơ cao. Hiệu suất của Cologuard
ở người trưởng thành từ 45-49 tuổi được ước tính dựa trên một
nghiên cứu lâm sàng quy mô lớn ở bệnh nhân từ 50 tuổi trở lên.
Cần cẩn trọng khi giải thích kết quả xét nghiệm Cologuard. Kết
quả xét nghiệm dương tính không xác nhận sự hiện diện của
ung thư. Bệnh nhân có kết quả xét nghiệm dương tính sẽ được
giới thiệu làm nội soi ruột kết chẩn đoán. Kết quả xét nghiệm
âm tính không xác nhận bệnh nhân không bị ung thư. Bệnh nhân
có kết quả xét nghiệm âm tính nên thảo luận với bác sĩ của
mình để biết khi nào họ cần được xét nghiệm lại. Có thể xảy ra
trường hợp kết quả dương tính giả và âm tính giả. Trong một
nghiên cứu lâm sàng, 13% số người không bị ung thư có kết
quả dương tính (dương tính giả) và 8% số người bị ung thư có
kết quả âm tính (âm tính giả). Chỉ bán theo toa.
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Hãy gọi 1-844-870-8870 hoặc trao đổi với
chúng tôi qua trang web Cologuard.com

Cách Gửi Lại Bộ
Dụng Cụ của Quý Vị

Chỉ Định và Thông Tin Quan Trọng về Nguy Cơ
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