
COLOTECT
Bezbolestné vyšetrenie rakoviny
hrubého čreva a konečníka

Čo je dobré vedieť o rakovine hrubého čreva:

Prečo je včasné odhalenie ochorenia kľúčové:

Kto by mal absolvovať skríning na rakovinu hrubého čreva?

je to celosvetovo 3. najčastejšie ochorenie
má celosvetovo 2. najvyššiu úmrtnosť
Slovensko je na svete 2. v poradí s najvyšším výskytom rakoviny
na Slovensku ide o 2. najčastejší typ rakoviny u žien a 3. najčastejší u mužov  
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vývoj rakoviny hrubého čreva sa odhaduje na 7–10 rokov
včasné odhalenie ochorenia zvyšuje pravdepodobnosť, že bude zachytené
v skorom štádiu  
ak sa zachy� v skorých štádiách, liečiteľnosť dosahuje až 90%
aktuálne má približne 25% pacientov pri určení diagnózy už prítomné
metastázy (nádor sa rozšíril aj mimo hrubého čreva a/alebo konečníka)  

Ženy aj muži vo veku od 45 rokov a viac.
Vek nad 50 rokov a/alebo prítomnosť ochorenia v rodine
drama�cky zvyšujú riziko rakoviny hrubého čreva a konečníka.  



Test vyvinula spoločnosť BGI, ktorá je jednou
z popredných svetových organizácií pre genomiku.
Test má ECD cer�fikáciu. BGI všetky práva vyhradené.

COLOTECT = DNA TEST zo stolice 

Výhody testovania s COLOTECT:

Jednorázová odberová sada obsahuje:

Ako testovanie prebieha:

bezbolestné, neinvazívne vyšetrenie
vysoko citlivý (87%) na odhalenie predrakovinových  zmien a rakoviny
už v skorých štádiách ochorenia
vysoko presný (až 93% špecificita)
vyšetruje prítomnosť nádorového ochorenia nezávisle od výskytu krvi v stolici 
odber vzorky stolice sa vykonáva doma 
nie je potrebná žiadna príprava, ani diétne obmedzenia pred vyšetrením
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Zentya, a.s.
Grösslingova 4
811 09 Bra�slava, Slovensko
tel.: +421 915 842 336

mail: colotect@zentya.sk
web: www.colotect.sk
          www.zentya.sk

Konzultácia u lekára

Odber vzorky doma Informácia o výsledku
a konzultácia s lekárom

Doručenie výsledkovej
správy lekárovi

Analýza vzorky v laboratóriu
BGI v Dánsku

Transport vzorky

Lekár poskytne pacientovi súpravu na odber vzorky stolice
priamo v ambulancii, prípadne mu ju dodá distribútor.

Pacient si doma odoberie vzorku stolice  podľa priložených
pokynov a následne ju čo najskôr odnesie do ambulancie lekára.

Vzorku z ambulancie vyzdvihne zmluvný kuriér a transportuje
do laboratória.

Vzorka stolice sa v laboratóriu analyzuje metódou mul�plexnej
metylácie PCR (polymerázovej reťazovej reakcie) na zistenie
abnormálnych markerov rakovinových génov.

Výsledky sú doručené lekárovi elektronicky spravidla do 6,
najneskôr do 10 pracovných dní.

Lekár informuje pacienta o výsledku a odporučí ďalší postup.
V prípade pozi�vneho výsledku je vhodné absolvovať potvrdenie
diagnózy kolonoskopickým vyšetrením.
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Západ: 0903 934 456 Stred: 0917 246 891 Východ: 0917 246 892 

Informujte sa u svojho lekára alebo medicínskeho reprezentanta:

Odberová lyžica Rukavice Skúmavka
na vzorku

Papier
na odber vzorky

Pokyny
k odberu

Sprievodná
dokumentácia

Cena testu je 249 €


