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ΦΥΛΛΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΑΣΘΕΝΗ 
Μέτρηση χρόνου κολονικής διέλευσης με ραδιοαδιαφανείς δείκτες Transit-Pellets™ 
 
Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά τις πληροφορίες που εμπεριέχονται σε αυτό το φύλλο πριν αρχίσετε τη λήψη των 
ραδιοαδιαφανών δεικτών Transit-Pellets™. Περιλαμβάνει σημαντικές πληροφορίες για εσάς. Χρησιμοποιείτε τους 
ραδιοαδιαφανείς δείκτες Transit-Pellets™ όπως περιγράφεται στο παρόν φύλλο πληροφοριών ασθενή ή σύμφωνα με τις 
οδηγίες του γιατρού σας. Φυλάξτε αυτές τις πληροφορίες. Ενδεχομένως χρειαστεί να τις διαβάσετε ξανά.  
 
• ΠΟΛΥ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Φροντίστε να είστε συνεπείς το ραντεβού για την ακτινογραφία σας 
• ΠΟΛΥ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Είναι πολύ σημαντικό να απέχετε από τη χρήση κάθε είδους καθαρτικών έως ότου σας ενημερώσει ο 

γιατρός σας ότι το τεστ έχει ολοκληρωθεί. Στα καθαρτικά συμπεριλαμβάνονται τα διεγερτικά, οι ίνες σχηματισμού μαζικής 
μορφής, τα υπόθετα και τα κλύσματα φωσφορικού νατρίου 

• Απευθυνθείτε στον γιατρό σας, αν χρειάζεστε περαιτέρω πληροφορίες ή συμβουλές 
• Ενημερώστε τον γιατρό σας για τυχόν αλλεργίες πριν ξεκινήσετε την εξέταση 
• Το συγκεκριμένο τεστ δεν συστήνεται εάν είστε ή ενδέχεται να είστε έγκυος, καθώς απαιτείται να διενεργηθεί 

ακτινογραφία κοιλίας  
• Κατά την εβδομάδα που διενεργείται το τεστ της εξέτασης, μην αλλάξετε την συνήθη δίαιτά σας (φαγητό ή ποτό) 
• Υπάρχουν πολλοί παράγοντες, λ.χ. διατροφή και φαρμακευτική αγωγή, που μπορούν να επηρεάσουν το αποτέλεσμα. 

Παρακαλούμε ενημερώστε τον γιατρό σας σχετικά με οποιοδήποτε φάρμακο λαμβάνετε πριν αρχίσετε να λαμβάνετε τις 
κάψουλες. Εκείνος/η θα σας συμβουλέψει σχετικά με το αν είναι απαραίτητο να διακόψετε προσωρινά τη λήψη άλλης 
φαρμακευτικής αγωγής 

• Εάν έχετε προσλάβει πάρα πολλές ή λανθασμένες κάψουλες ή εάν έχετε παραλείψει μία κάψουλα ή την λάβατε σε λάθος 
χρόνο, επικοινωνήστε με τον γιατρό σας για να σας συμβουλέψει σχετικά 

 
Σε αυτό το φύλλο πληροφοριών ασθενή θα βρείτε πληροφορίες σχετικά με: 
1) Τι είναι το τεστ κολονικής διέλευσης; 
2) Τι περιέχεται μέσα στην κάψουλα;  
3) Ποια είναι η διαδικασία;  
4) Πώς να φυλάσσετε τους ραδιοαδιαφανείς δείκτες Transit-Pellets™ 
5) Δήλωση συστατικών 
 
1) Τι είναι το τεστ κολονικής διέλευσης; 
Το τεστ κολονικής διέλευσης με ραδιοαδιαφανείς δείκτες Transit-Pellets™ χρησιμοποιείται από τον γιατρό σας για τη 
διάγνωση σε ασθενείς με χρόνια δυσκοιλιότητα και για τη διάκριση μεταξύ αργής και κανονικής διέλευσης. Το τεστ δείχνει 
πόσο γρήγορα η τροφή διέρχεται μέσα από το πεπτικό σύστημα. Η συγκεκριμένη μέτρηση μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί 
σε περιπτώσεις χρόνιας διάρροιας ώστε να προσδιοριστεί εάν η δυσλειτουργία συνδέεται με ασυνήθιστα ταχύ ή με 
κανονικό ρυθμό διέλευσης. Εναλλακτικά, ο γιατρός σας μπορεί να σας προτείνει μια άλλη μέθοδο. Εάν συμβαίνει αυτό, 
ζητήστε από τον γιατρό σας να σας υποδείξει την κατάλληλη για εσάς μέθοδο. 
 
2) Τι περιέχεται μέσα στην κάψουλα; 
Μέσα στη συσκευασία θα βρείτε ένα blister με ραδιοαδιαφανείς δείκτες που εμπεριέχονται σε επτά (7) κάψουλες. 
Μπορείτε να δείτε τους δείκτες μέσα στην κάψουλα πριν την κατάποση. Η κάψουλα διαλύεται και όπως συμβαίνει με τα 
κομμάτια της τροφής, έτσι και οι μικροσκοπικοί δείκτες θα διαπεράσουν το πεπτικό σύστημα και το κόλον σας. Οι δείκτες θα 
αποβληθούν με τα κόπρανά σας χωρίς να είναι επιβλαβείς για εσάς. 
 
3) Ποια είναι η διαδικασία; 
Η ακτινογραφία κατά την έβδομη ημέρα θα βοηθήσει τον γιατρό σας να μετρήσει τους δείκτες που έχουν παραμείνει στο 
πεπτικό σας σύστημα και θα του δώσει τη δυνατότητα να βεβαιωθεί για το ποια είναι η κλινική σας κατάσταση και πώς να 
την θεραπεύσετε. Το αποτέλεσμα του τεστ θα συζητηθεί σε ραντεβού με τον γιατρό σας.  
 
Ο παρακάτω πίνακας υποδεικνύει πότε πρέπει να λαμβάνετε τις κάψουλες (εάν δεν αναγράφεται ήδη στις οδηγίες του 
γιατρού σας) βάσει της ώρας και ημερομηνίας του ραντεβού σας για την ακτινογραφία. Οι ώρες που αναφέρονται 
παρακάτω είναι απλώς ενδεικτικές. 
 



 

00105GR1 2021-09-01 [0025E14] 
  

 

Ημέρα 1 2 3 4 5 6:1 6:2 7 
Χρόνος 09:00 09:00 09:00 09:00 09:00 09:00 21:00 09:00 
Δακτυλιοειδείς δείκτες X X X X X    
Σωληνοειδείς δείκτες      X X  
Κοιλιακή ακτινογραφία        Ακτ/φία 

 
Στo blister είναι σημειωμένοι οι αριθμοί 1-6. Ο κάθε αριθμός αντιστοιχεί σε μία ημέρα του ανωτέρω πίνακα. Λάβετε τις 
κάψουλες μαζί με νερό σύμφωνα με τον αριθμό στο πίσω μέρος του blister. Μία (1) κάψουλα την ημέρα για τις πρώτες 
πέντε ημέρες. Την έκτη ημέρα πρέπει να προσληφθούν δύο (2) κάψουλες με μεσοδιάστημα 12 ωρών (βλ. ανωτέρω πίνακα).  
Εάν αντιμετωπίζετε πρόβλημα με την κατάποση της κάψουλας, αντί για νερό, δοκιμάστε κάτι όπως πουρέ μήλου ή γιαούρτι. 
Η πυκνότερη υφή μιας μαλακής στερεάς τροφής μπορεί να καταστήσει την κατάποση πιο εύκολη.  
Βεβαιωθείτε ότι ακολουθείτε με ακρίβεια τον χρονικό προγραμματισμό, που περιλαμβάνει το ραντεβού για την 
ακτινογραφία σας την έβδομη ημέρα.   
 
4) Πώς να φυλάσσετε τους ραδιοαδιαφανείς δείκτες Transit-Pellets™ 
Να φυλάσσονται σε κανονική θερμοκρασία δωματίου 
Διατηρείστε τις κάψουλες μακριά από παιδιά 
 
5) Δήλωση συστατικών 
Κάψουλα: Υπρομελλόζη μεθυλοκυτταρίνη Ε646 
Δείκτες: Ελαστικό Σιλικόνης Elastosil® R401/60 (78%), Θειϊκό Βάριο BaSO4 σε σκόνη EMPROVE (22%) 
 
Το παρόν έγγραφο προορίζεται αποκλειστικά για πληροφοριακούς σκοπούς και δεν συνίσταται να αντικαθιστά τις οδηγίες 
του θεράποντος ιατρού σας. 
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Ανάλωση πριν 

 
Κατασκευαστής 

 
Διαβάστε τις οδηγίες χρήσης 

 
Κατασκευαστής:: Medifactia AB 
Διεύθυνσ: Medifactia AB, c/o IOFFICE BUSINESS CENTER, Kungsgatan 60, 111 22 Stockholm, SWEDEN 
Τηλέφωνο: +46 (0)8-460 072 06 
Ηλεκτρονική διεύθυνση: http://medifactia.com 
 

 

 


