
Poznaj korzyści jakie oferują badania genetyczne 
w diagnostyce i leczeniu chorób nowotworowych 
oraz profilaktyce całej rodziny.



Gdy zachorujesz

Dobierzesz terapię  
ukierunkowaną

na mutacje
w nowotworze

Dowiesz się 
czy choroba 

może być dziedziczna

Co zyskujesz dzięki badaniom genetycznym?

W ramach kompleksowej opieki otrzymasz od nas:

• dobór właściwego schematu leczenia,
• informacje o ośrodkach i metodach leczenia,
• kontakt ze specjalistami,
• opiekę psychoonkologiczną,
• ocenę ryzyka zachorowania i plan zaleceń dla członków rodziny.

Oferujemy testy genetyczne, które pomagają całościowo określić 
zmiany leżące u podłoża nowotworu i ukierunkować leczenie 
konkretnej choroby onkologicznej.

Dzięki naszej unikalnej metodzie, testy wykonujemy znacznie taniej 
niż w europejskich laboratoriach genetycznych, a o ich wysokiej 
jakości świadczą nagrody i międzynarodowe  certyfikaty. 

Jeśli członkowie  
Twojej rodziny 

są zdrowi

Określimy
ryzyko

zachorowania
na nowotwór

Wydamy
spersonalizowany
plan profilaktyki 
onkologicznej



Profilowanie genetyczne nowotworu
Znajomość profilu mutacji jest podstawą doboru terapii celowanej, 
ukierunkowanej na leczenie konkretnego nowotworu u konkretnego 
pacjenta, co umożliwia maksymalizację wydajności leczenia 
i zminimalizowanie ryzyka niepowodzenia terapii. 

Na podstawie otrzymanych wyników proponujemy schematy 
możliwie najskuteczniejszej terapii nowotworu.

W badaniu określimy także wrodzoną odpowiedź na chemioterapię 
i terapię bólu, co umożliwi właściwe dostosowanie dawek leków. 
Zarówno przed, jak i po badaniu oferujemy bezpłatną konsultację 
dotyczącą terapii celowanych. 

Nasze laboratorium oferuje:
• badania umożliwiające ukierunkowanie leczenia 

i wykorzystanie refundowanych terapii m.in w raku jajnika, 
jelita grubego czy płuca,

• diagnostykę, dzięki której dobierzemy odpowiednią 
terapię celowaną i wskażemy badania kliniczne 
z udziałem pacjentów z danym typem nowotworu,

• analizę szeregu zmian pod kątem możliwości 
ich wykorzystania w leczeniu – w tym fuzje czy HRD,

• rozwiązania umożliwiajace monitorowanie molekularnej 
choroby resztkowej.

Więcej informacji na stronie 
warsawgenomics.pl

Sprawdź ofertę paneli umożliwiających precyzyjną diagnostykę 
mutacji warunkujących rozwój nowotworów na naszej stronie 
internetowej.



Spersonalizowany plan profilaktyki onkologicznej 
dla Twojej rodziny

Test genetyczny w Programie Badamy Geny to badanie,  
w którym określamy, czy pacjent w swoich genach posiada mutacje 
odpowiedzialne za powstawanie raka.

W Pełnym Planie Profilaktyki wydajemy jasne rekomendacje, 
dostosowane do indywidualnego ryzyka zachorowania. 
Wskazujemy jakie badania diagnostyczne i prewencja są potrzebne. 
To spersonalizowany plan profilaktyki onkologicznej, pozwalający 
na podjęcie działań wyprzedzających pojawienie się choroby.

Jeśli stwierdzimy, że ktoś z Twojej rodziny znajduje się w grupie 
wysokiego ryzyka, otoczymy go opieką:

• zaprosimy na konsultację z genetykiem,
• zlecimy potrzebne badania,
• zaoferujemy pomoc psychologiczną.

W Rozszerzonym Planie Profilaktyki w analizie uwzględnimy 
również indywidualną reakcję na leki przeciwbólowe, chemioterapię, 
tamoksyfen, znieczulenie ogólne i antykoncepcję doustną.

Dzięki wiedzy o związku genów z reakcją na leki lekarz będzie mógł 
dobrać odpowiednią dawkę leku, wybrać skuteczniejszy lub uniknąć 
stosowania leku, który wywoła nasilone działania uboczne. 

Dowiedz się więcej na stronie badamygeny.pl

Masz pytania?
Infolinia: +48 22 11 89 480
e-mail: info@warsawgenomics.pl


