
TIKSLINĖ 
VĖŽIO 
PREVENCIJAKAIP UŽSAKYTI TYRIMĄ?

Pateikiame Jums mėginio paėmimo rinkinį

Jūs patys paimate seilių mėginį, 
laikydamiesi pridedamų instrukcijų

Mes pasirūpiname mėginio išsiuntimu į 
laboratoriją ir rezultatų pateikimu

PAPRASTA TYRIMO EIGA: 

Tyrimo rezultatai yra medicininė ataskaita, 
pateikiama per 6 savaites po mėginio 
gavimo Antegenes laboratorijoje.

Remiantis įvertinta individualia Jūsų rizika, 
tyrimo ataskaitoje pateikiamos medicininės 
rekomendacijos, kaip užkirsti kelią vėžio 
vystymuisi ir/ar sumažinti galimas ligos 
pasekmes. 

Tyrimo rezultatus ir jų interpretaciją 
pateiksime Jums elektroniniu paštu. 

KAIP PATEIKIAMI REZULTATAI?

Dėl kitų medicininių tyrimų, kurie gali būti 
reikalingi, remiantis Jūsų Antegenes tyrimo 

rezultatais, prašome susisiekti su savo gydytoju.

GAMINTOJAS:
OÜ ANTEGENES, TARTU

 ISO:13485  SERTIFIKATAS

„Antegenes“ yra estų medicinos 
laboratorija bei sveikatos priežiūros 

biotechnologijų kompanija, 
kurioje kuriami genetiniai tyrimai, 
skirti individualizuotai prevencijai 

dėl sunkių ir sudėtingų ligų.

Įgaliotasis atstovas Lietuvoje:

UAB „PLACENTA“
 Santariškių 5 (Inovatyvios medicinos centras)

 LT-08406 Vilnius

Tiesiog kreipkitės į genetinių tyrimų įmonę 
„PLACENTA“ telefonu +370 616 00300 
arba el. paštu tyrimai@placenta.lt



Individuali asmens rizika susirgti vėžiu gali 
būti labai didelė, nepriklausomai nuo to, ar 
šeimoje yra buvę vėžio atvejų.

Žinodami savo asmeninę riziką, turite 
geresnes galimybes nuo ligos apsisaugoti.

TYRIMO REZULTATAI SUTEIKIA ATSAKYMUS 
IR REIKŠMINGĄ MEDICININĘ INFORMACIJĄ:

Kokia Jūsų genetinė rizika susirgti 
dažniausiomis vėžio rūšimis?

Kokiame amžiuje turėtumėte pradėti atlikti 
rutininius patikros tyrimus dėl vėžio?

Kokie patikros metodai reikalingi būtent 
Jums?

Ką galite daryti, kad sumažintumėte savo 
riziką susirgti vėžiu?

Į kokius pokyčius ir simptomus turėtumėte 
atkreipti dėmesį?

Vienas iš trijų asmenų 
suserga vėžiu iki 75-erių 
metų amžiaus

MŪSŲ TECHNOLOGIJA

Genetinės rizikos tyrimai paremti naujoviška 
poligeninės rizikos įvertinimo metodika. 

Rizikos vertinimo tyrimo metu analizuojami 
šimtai nedidelių genetinių pakitimų visame 

Jūsų genome – rezultatų visuma pateikiama 
kaip rizikos įvertis. Šis tyrimo metodas skiriasi 
nuo standartinės pavienių genų analizės, kuri 

paskiriama, kai šeimos sveikatos istorijoje 
stebimi paveldimi vėžiniai susirgimai.

Užsisakykite 
genetinį tyrimą, 

kuris gali išgelbėti 
Jūsų gyvybę!

Išsitirti labai paprasta: 
pakanka paimti

 seilių mėginį

GYVENKITE ILGIAU!

SUMAŽINKITE SAVO RIZIKĄ SUSIRGTI 
VĖŽIU, PASITELKDAMI INOVATYVIUS 
GENETINIUS TYRIMUS
Genetinio tyrimo Antegenes rezultatai pateikia 
individualizuotas medicinines rekomendacijas, 
kad užkirstumėte kelią vėžio vystymuisi.

GALIMI ŠIE PASIRINKIMAI:

KRŪTIES VĖŽIO RIZIKOS TYRIMAS (AnteBC) 
Rekomenduojamas 30-75 metų amžiaus moterims.

PROSTATOS VĖŽIO RIZIKOS TYRIMAS (AntePC)
Rekomenduojamas 40-70 metų amžiaus vyrams.

ŽARNYNO VĖŽIO RIZIKOS TYRIMAS (AnteCRC)
Rekomenduojamas 40-75 m. amžiaus moterims ir vyrams.

ODOS VĖŽIO RIZIKOS TYRIMAS (AnteMEL)
Rekomenduojamas 18-70 m. amžiaus moterims ir vyrams.


