
”EU PARTICIPO AO PROGRAMA DE RASTREIO DO CANCRO COLORRETAL”

* Para mais informações, contacte o :

Centre de coordination des programmes de dépistage des cancers 
Ministère de la Santé, Direction de la Santé 
Villa Louvigny, Allée Marconi, L-2120 Luxembourg 
Tel : (+352) 247-85641, e-mail : colorectal@ms.etat.lu

Sítios : www.plancancer.lu ou www.sante.lu

- A recolha não se realizou corretamente 
(p. ex. há urina nas minhas fezes), o que 
devo fazer ? 

 Contacte os Laboratoires Réunis  
Tel: (+352) 780 290-1. Ali dar-lhe-ão os 
conselhos adequados à sua situação.

- Tenho de pagar por este teste de  
rastreio ?

 NÃO.

- Posso entregar o envelope azul com a 
minha colheita noutro laboratório ?

 NÃO, tem de depositar a sua colheita no 
marco do correio ou num centro de  
recolha de sangue dos Laboratoires  
Réunis à sua escolha.

- Quem vai receber o meu resultado ? 

 Você mesmo, o médico que indicou na 
sua ficha de identificação e o centro de 
coordenação dos programas de rastreio 
de cancros.* O resultado será enviado  
num prazo de 15 dias.

- Já enviei o meu teste mas esqueci-me 
de adicionar o formulário com os meus 
dados pessoais. O que devo fazer?

 Ligue o mais rápido possível para os La-
boratoires Réunis (Tél: +352 780 290-1) 
para os informar do seu esquecimento.  
Se for necessário eles lhe enviarão um 
novo teste pelos correios.

Questões frequentes

Veja o vídeo com as instruções no endereço

  www.meuteste.lu  

INSTRUÇÕES 

O TESTE EM 12 ETAPAS

Um pequeno gesto para si.
Um grande gesto para a sua saúde.

”EU PARTICIPO AO PROGRAMA DE RASTREIO DO CANCRO COLORRETAL”



CABEÇALHO: COMO FAZER O TESTE?

- Retire a ficha de 
identificação que contém  
os dados pessoais que  
se encontra na bolsa   1  
e preencha-a.

- Coloque a caixa plástica de 
proteção que contém o seu 
tubo no « Safety Bag » 
de plástico transparente 
que se encontra na 
bolsa   2 , fechando-o 
hermeticamente.

- Descole a grande etiqueta 
branca situada na sua  
carta-convite e cole-a na 
ficha de identificação.

- Coloque a sua ficha de 
identificação preenchida  
e o « Safety Bag » que 
contém a sua colheita 
no envelope (bolsa  2  ). 
Feche o seu envelope azul 
hermeticamente.

- Retire o tubo da bolsa   3  .

- Descole a pequena etiqueta 
azul que se encontra na  
sua carta-convite e cole-a 
no lado plano do tubo no  
local com a indicação  
« Nom, Date ».

- Envie o seu envelope azul 
no próprio dia. Se não 
for possível ou se no dia 
seguinte for fim de semana 
ou feriado, guarde  a recolha 
no frigorífico no máximo até 
3 dias. 

- Tambem pode depositar  
a recolha diretamente num  
num dos centros de  
recolha de sangue dos  
Laboratoires Réunis  
(www.labo.lu/centres).
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- Urine mesmo antes de 
iniciar o seu teste.

- Retire o papel de recolha 
das fezes da bolsa   3  e 
cole-o na abertura da 
retrete, utilizando para tal 
os autocolantes. Pressione 
suavemente o papel para 
criar uma pequena cavidade.

- Instale-se na retrete e 
defeque.

- Desenrosque o tubo para  
o abrir. Retire a tampa com 
a sua haste verde.

- Raspe a superfície das 
fezes em vários locais, com 
ajuda da haste, para que a 
ponta estriada fique coberta 
de fezes.
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- Verifique que apenas a 
extremidade da haste fica 
coberta de fezes.

- Recoloque a tampa com a 
haste para dentro do tubo.

- Feche bem o tubo e 
sacuda-o energicamente 
para permitir que o líquido 
se misture com as fezes.

- Envolva o tubo no papel 
verde absorvente e 
coloque-o na caixa plástica 
de proteção. 

- Certifique-se de que colou 
corretamente a etiqueta 
azul no tubo e feche bem  
a caixa de proteção.
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