PŘÍBALOVÝ LETÁK
Měření tranzitního času střevem s radioopakními markery Transit-Pellets™
Než začnete užívat radioopakní markery Transit-Pellets™, přečtěte si prosím informace uvedené v tomto
příbalovém letáku. Obsahuje důležité informace. Radioopakní markery Transit-Pellets™ užívejte způsobem, jaký je
popsán v tomto příbalovém letáku nebo dle instrukcí vašeho lékaře. Tento příbalový leták uschovejte pro případ,
že si jej budete potřebovat znovu přečíst.
• VELMI DŮLEŽITÉ: Je důležité, abyste se dostavili na objednaný termín vašeho rentgenového vyšetření
• VELMI DŮLEŽITÉ: Je velmi důležité, abyste neužili žádný druh projímadel dokud vám lékař neřekne, že vyšetření
bylo ukončeno. Mezi projímadla patří stimulancia, objemová vláknina, čípky a solný klystýr
• Jestliže potřebujete více informací nebo radu, zeptejte se svého lékaře
• Před počátkem vyšetření informujte svého lékaře o existujících alergiích
• V rámci vyšetření se provádí rentgen břicha, a proto se nedoporučuje ženám, které by mohly být nebo jsou
těhotné
• Během testovacího týdne neměňte svou běžnou stravu (jídlo ani pití)
• Existuje mnoho faktorů, např. strava a léky, které mohou ovlivnit výsledek. Než začnete kapsle užívat, informujte
prosím svého lékaře o všech lécích, které berete. Lékař vám řekne, zda nějaké léky musíte přechodně přestat
brát
• Jestliže jste užil/a příliš mnoho kapslí, špatné kapsle, kapsli jste zapomněl/a vzít nebo jste ji užil/a ve špatnou
dobu, poraďte se se svým lékařem
V tomto příbalovém letáku najdete informace o:
1) Co je to měření transitního času?
2) Co se nachází v kapsli?
3) Jak vyšetření probíhá?
4) Jak skladovat radioopakní markery Transit-Pellets™
5) Deklarace o obsahu
1) Co je to měření transitního času?
Měření tranzitního času střevem s radioopakními markery Transit-Pellets™ používají lékaři při diagnostice
pacientů s chronickou zácpou a při určování, zda se jedná o zácpu s pomalým střevním tranzitem nebo normální
zácpu. Vyšetření odhalí, jak rychle prochází strava zažívacím traktem. Měření lze také použít u pacientů s
chronickým průjmem, aby se zjistilo, zda porucha souvisí s neobvykle rychlým nebo normálním časem tranzitu
střevem. Váš lékař může také navrhnout jiné vyšetření. V takovémto případě svého lékaře požádejte, aby vysvětlil
způsob vyšetření, které pro vás bylo vybráno.
2) Co se nachází v kapsli?
V krabičce naleznete plato se sedmi (7) kapslemi, ve kterých se nachází radioopakní markery. Před spolknutím lze
markery uvnitř kapsle vidět. Kapsle se rozpustí a malé markery stejně jako kousky potravy projdou vaším zažívacím
systémem a tlustým střevem. Markery jsou vyloučeny stolicí a nejsou pro vás nijak škodlivé.
Jak vyšetření probíhá?
Díky rentgenu, který se provádí sedmý den, váš lékař spočítá markery, které jsou stále přítomny v zažívacím
traktu, a tak určí jakým typem poruchy trpíte a jak ji léčit. K lékaři se objednáte na ambulantní kontrolu, při které
vám budou sděleny výsledky vyšetření.

V tabulce níže jsou uvedeny časy pro užití kapslí (v případě, že je nemáte uvedené ve zprávě z objednání) na
základě času a data vašeho rentgenového vyšetření. Níže specifikované časy slouží pouze jako příklad.
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Den
Čas
Prstencovité markery
Válcovité markery
Rentgen břicha

1
09:00
X

2
09:00
X

3
09:00
X

4
09:00
X

5
09:00
X

6:1
09:00

6:2
21:00

X

X

7
09:00

RTG

Plato je označeno číslicemi 1–6. Každé číslo zastává jeden den ve výše uvedené tabulce. Užívejte kapsle podle čísel
uvedených na zadní straně plata. Kapsli zapijte vodou. Užívá se jedna (1) kapsle denně po dobu prvních pěti dní.
Šestý den se užijí dvě (2) kapsle s 12hodinovým rozestupem (viz tabulka).
Jestliže máte potíže kapsli spolknout, zkuste namísto vody spolknout kapsli s jablečným pyré, jogurtem apod.
Hustější konzistence těchto tekutých pokrmů může usnadnit polykání kapsle.
Ujistěte se, že přesně dodržujete časy uvedené v rozvrhu, včetně termínu vašeho rentgenového vyšetření, které
se uskuteční sedmý den.
4) Jak skladovat radioopakní markery Transit-Pellets™
Skladujte při normální pokojové teplotě.
Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.
5) Deklarace o obsahu
Kapsle: Hydroxypropyl methylcelulóza E464
Markery: Elastosil® R 401/60 Silikonová pryž (78%), síran barnatý BaSO4 prášek EMPROVE (22%)

Tento dokument je určen pouze pro informační účely a nenahrazuje odbornou radu relevantního zdravotnického
pracovníka.

Várka
Spotřebujte do
Výrobce
Čtěte instrukce pro použití

Výrobce: Medifactia AB
Adresa: Medifactia AB, c/o IOFFICE BUSINESS CENTER, Kungsgatan 60, 111 22 Stockholm, SWEDEN
Tel +46 (0)8-460 072 06
Webová stránka: http://medifactia.com
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