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Pakiet badań 
Trucheck - wczesna 
diagnostyka 
nowotworów

Trucheck to nieinwazyjne badanie  
krwi do wykrywania nowotworów u osób 
bezobjawowych.
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W przeciwieństwie do badań przesiewowych w kierunku pojedynczego nowotworu, 
Trucheck za pomocą prostego testu z krwi może zidentyfikować wiele typów raka, które 
mogą być niewykrywalne przez obecne technologie. Wykrycie raka na wcześniejszych 
etapach wiąże się z większymi wskaźnikami skutecznego leczenia i poprawą przeżycia.

Badanie Trucheck wykrywa krążące komórki nowotworowe (CTCs) i skupiska tych CTCs które są uwalniane 

przez nowotwory złośliwe, ale nie z tkanki nienowotworowej (zdrowej/ łagodnych guzów/zapalnej).  

CTC są wszechobecne we krwi pacjentów onkologicznych, ale nie występują we krwi osób zdrowych.

Trucheck ma 92,1% czułości w wykrywaniu nowotworów we wszystkich stadiach i typach, wykazuje swoistość 

99,9% (w porównaniu z osobami zdrowymi) i wykrywa nowotwory niezależnie od stopnia zaawansowania 

choroby.

Trucheck intelli jest wariantem badania podającym szczegóły na temat pochodzenia CTCs 

(umiejscowienia guza). Trucheck intelli ma 93,1% dokładności w określaniu tkanki lub narządu pochodzenia 

guza w przypadkach pozytywnych. To ukierunkowuje dalsze badania i ogranicza liczbę prób i błędów 

diagnostycznych.

Trucheck intelli potrafi rozróżnić około 70 typów guzów litych, które stanowią około 81% przypadków 

wszystkich nowotworów i około 84% zgonów związanych z rakiem w Europie.

Badanie szczególnie rekomendowane dla:
• osób bezobjawowych z przypadkami nowotworów w rodzinie,

• osób bezobjawowych, które mają wysokie ryzyko zachorowania na raka (np. predyspozycje 

genetyczne lub narażenie środowiskowe),

• osób, które chcą włączyć test do corocznej profilaktyki.

Materiał do badania:
• krew żylna (do badania potrzebne jest 10 ml krwi)

UWAGA:
Badanie można wykonać pod warunkiem, że:

• pacjent nie miał transfuzji w przeciągu ostatnich 10 dni,

• pacjent nie jest pozytywny HIV / HBV / HCV.

Badanie nie jest zalecane osobom, które mają podejrzenie nowotworu (takie osoby powinny niezwłocznie 

zasięgnąć fachowej konsultacji lekarskiej). Nie może być również wykorzystywane do monitorowania 

nawrotów po leczeniu nowotworów. 
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Infolinia czynna 24/7: 
801 033 200
Połączenie z telefonów stacjonarnych (wg stawki operatora).

58 775 95 99
Połączenie z telefonów komórkowych (wg stawki operatora).

UWAGA:
Pakiet jest ważny 90 dni od daty zakupu.

Realizacja badania:
1. Pakiet badań możesz zrealizować w Centrum Medycznym POLMED wybranym podczas zakupu.

2. Na badanie trzeba się umówić. Materiał pobierany jest od poniedziałku do czwartku. Po wykupieniu 

pakietu badań, przedstawiciel Centrum Medycznego skontaktuje się z Tobą w ciągu 2 dni roboczych 

i ustali dogodny dla Ciebie termin pobrania materiału do badań.

3. Przychodząc na badanie okazujesz w placówce otrzymane mailowo potwierdzenie wizyty. 

Potwierdzenie wystarczy okazać na ekranie telefonu, nie ma potrzeby druku.

4. Przed pobraniem krwi pacjent nie może jeść około 6 godzin. Dozwolone jest picie niewielkiej ilości 

płynów. 

5. Na wynik czeka się około 15 dni. Po otrzymaniu Twojego wyniku z laboratorium, recepcja powiadomi 

Cię o tym telefonicznie i uzgodni sposób przekazania. Możesz go odebrać w formie pisemnej w recepcji 

Centrum Medycznego lub inną drogą uzgodnioną z recepcją. 

6. Wynik otrzymasz w formie raportu, który powinien być interpretowany przez lekarza.

7. W ramach ceny badania możesz omówić otrzymany wynik w trakcje telekonsultacji z lekarzem 

internistą. Recepcja skontaktuje się z Tobą i umówi wygodny dla Ciebie termin telekonsultacji.


