PÍSOMNÁ INFORMÁCIA PRE POUŽÍVATEĽA
Meranie času pasáže črevom pomocou markerov neprepúšťajúcich RTG žiarenie Transit-Pellets™
Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu predtým, ako užijete markery neprepúšťajúce RTG žiarenie TransitPellets™. Sú v nej uvedené informácie, ktoré sú pre vás dôležité. Používajte markery neprepúšťajúce RTG žiarenie
Transit-Pellets™ tak, ako je opísané v tejto písomnej informácii pre používateľa alebo podľa pokynov vášho lekára.
Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znova prečítali.
• VEĽMI DÔLEŽITÉ: Nezabudnite prísť na plánované RTG vyšetrenie
• VEĽMI DÔLEŽITÉ: Je veľmi dôležité, aby ste nepoužívali žiadny typ preháňadla, a to až dovtedy, kým vám lekár
neoznámi ukončenie testu. Medzi preháňadlá patria stimulanty, objemová vláknina, čapíky a soľný roztok pre
klystír
• Ak potrebujete získať ďalšie informácie alebo rady, opýtajte sa lekára
• Ak máte nejaké alergie, informujte o tom lekára ešte pred začatím vyšetrenia
• Tento test sa neodporúča, ak ste tehotná alebo ak môžete byť tehotná, pretože je potrebné RTG vyšetrenie
brucha
• Počas týždňa, kedy bude prebiehať vyšetrenie, nemeňte svoju bežnú stravu (jedlo alebo nápoje)
• Existuje mnoho faktorov (napr. strava a lieky), ktoré môžu ovplyvniť výsledok. Predtým, ako začnete užívať
kapsuly, informujte lekára o všetkých liekoch, ktoré užívate. Poradí vám, či je potrebné dočasne prerušiť
užívanie týchto liekov
• Ak užijete príliš veľa kapsúl alebo nesprávne kapsuly, alebo ak zabudnete užiť kapsulu, či ju užijete v nesprávny
čas, obráťte sa na lekára, ktorý vám poradí.
V tejto písomnej informácii pre používateľa sa dozviete:
1) Čo je test pasáže črevom?
2) Čo je v kapsule?
3) Aký je postup?
4) Ako uchovávať markery neprepúšťajúce RTG žiarenie Transit-Pellets™
5) Obsah balenia
1) Čo je test pasáže črevom?
Test pasáže črevom s markermi neprepúšťajúcimi RTG žiarenie Transit-Pellets™ používa lekár na diagnostikovanie
pacientov s chronickou zápchou a slúži na rozlíšenie pomalej a normálnej zápchy. Test ukazuje, ako rýchlo
prechádza potrava tráviacim systémom. Meranie možno použiť aj v prípadoch chronickej hnačky s cieľom zistiť, či
porucha súvisí s neobvykle rýchlou alebo normálnou pasážou črevom. Prípadne môže váš lekár zvoliť inú metódu.
V takomto prípade sa spýtajte lekára, akú metódu vybral.
2) Čo je v kapsule?
V krabičke nájdete blistrové balenie s markermi neprepúšťajúcimi RTG žiarenie, ktoré sa nachádzajú v siedmich (7)
kapsulách. Pred prehltnutím môžete vidieť markery vo vnútri kapsule. Kapsula sa rozpustí a malé markery budú
podobne ako potrava prechádzať vaším tráviacim traktom a črevom. Markery opustia vaše telo so stolicou a
nijakým spôsobom vám neublížia.
3) Aký je postup?
Pomocou RTG vyšetrenia vykonaného na siedmy deň dokáže váš lekár spočítať markery, ktoré sa stále nachádzajú
vo vašom tráviacom trakte a lekár tak bude vedieť určiť, akým typom ochorenia trpíte a ako vás liečiť. Počas
návštevy v ambulancii vás bude lekár informovať o výsledku.
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V tabuľke nižšie je uvedený prehľad, kedy máte užiť kapsuly (ak to už nemáte uvedené v správe k vyšetreniu) na
základe času a dátumu vášho naplánovaného RTG vyšetrenia. Nižšie uvedené časy slúžia len ako príklad.
Day
Time
Ring-formed markers
Tube-formed markers
Abdominal X-ray

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

X-ray

Blistrové balenie je označené číslami 1-6. Každé číslo predstavuje jeden deň vo vyššie uvedenej tabuľke. Prehltnite
kapsuly s vodou podľa čísla na zadnej strane blistrového balenia. Jedna (1) kapsula denne počas prvých päť dní. Na
šiesty deň je potrebné prehltnúť dve (2) kapsuly s odstupom 12 hodín (pozrite si tabuľku vyššie).
Ak máte problém s prehĺtaním kapsuly, skúste namiesto vody kapsulu prehltnúť s niečím ako jablkové pyré alebo
jogurt. Hrubšia textúra mäkkej tuhej potraviny uľahčí prehltnutie.
Nezabudnite presne dodržiavať časový plán vrátane RTG vyšetrenia na siedmy deň.
4) Ako uchovávať markery neprepúšťajúce RTG žiarenie Transit-Pellets™
Uchovávajte pri normálnej izbovej teplote
Uchovávajte mi dohľadu a dosahu detí
5) Obsah balenia
Kapsula: Hypromelóza metylcelulóza E464
Markery: Elastosil® R 401/60 silikónová guma (78 %), prášok síranu bárnatého BaSO4 EMPROVE (22 %)

Tento dokument je určený len na informačné účely a nemá nahrádzať rady príslušného zdravotníckeho
pracovníka.

Šarža
Dátum spotreby
Výrobca
Prečítajte si návod na použitie

Výrobca: Medifactia AB
Adresa: Medifactia AB, c/o IOFFICE BUSINESS CENTER, Kungsgatan 60, 111 22 Stockholm, SWEDEN
Telefón: +46 (0)8-460 072 06
Web adresi: http://medifactia.com
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