PATIENTENBIJSLUITER
Darmonderzoek middels colonpassagetijdmeting met behulp van de Transit-Pellets™ radiopake
markers.
Lees de informatie in deze brochure aandachtig voordat u de Transit-Pellets™ inneemt. Deze brochure bevat belangrijke
informatie. Gebruik Transit-Pellets™ uitsluitend zoals voorgeschreven in deze patiënteninformatiebrochure of volgens de
instructies van uw arts. Bewaar deze informatie goed. U wilt het misschien later nog eens lezen.
! ZEER BELANGRIJK: Zorg ervoor dat u zich houdt aan de afspraak die gemaakt is voor het nemen van uw röntgenfoto
! ZEER BELANGRIJK: Het is van groot belang dat u geen laxeermiddelen (in welke vorm dan ook) gebruikt totdat uw arts u
laat weten dat de onderzoeken zijn afgerond. Onder laxeermiddelen vallen stimulerende laxeermiddelen,
bulkvormende laxeermiddelen (vezels), zetpillen en zoutlaxeermiddelen (klysma’s)
! Vraag uw arts om verdere informatie of advies
! Breng uw arts op de hoogte van uw allergieën voordat u aan het onderzoek begint
! Dit onderzoek wordt afgeraden indien u zwanger bent of er een mogelijkheid is dat u zwanger bent, aangezien er een
röntgenfoto van de buik gemaakt zal worden
! Gedurende de week van het onderzoek, moet u uw gewone eetpatroon aanhouden (zowel voor eten als drinken)
! Er zijn veel factoren, bijv. uw dieet of medicatie, die van invloed kunnen zijn op de uitslag. Bespreek eventuele
medicatie met uw arts voordat u begint met het innemen van de capsules. De arts zal u adviseren of u tijdelijk dient te
stoppen met het innemen van andere medicatie
! Indien u teveel of verkeerde capsules heeft ingenomen, bent vergeten een capsule in te nemen of een capsule heeft
ingenomen op het verkeerde moment, dient u direct contact op te nemen met uw arts voor advies
In deze patiënteninformatiebrochure vindt u de volgende informatie:
1) Wat is een colonpassagetijdonderzoek?
2) Wat zit er in de capsule?
3) Hoe verloop het proces?
4) Hoe bewaar ik Transit-Pellets™ radiopake markers?
5) Vermelding van de samenstelling
1) Wat is een colonpassagetijdonderzoek?
Een colonpassagetijdonderzoek met behulp van Transit-Pellets™ radiopake markers wordt door uw arts ingezet om
patiënten te kunnen diagnositeren die leiden aan chronische constipatie. De arts kan hierdoor onderscheid maken tussen
een langzame en een normale stoelgang. Uit het onderzoek blijkt hoe lang voedsel er over doet om door het
spijsverteringsstelsel te passeren. Deze meting kan ook worden toegepast wanneer er sprake is van chronische diarree
om zo te kunnen vaststellen of de klacht is gerelateerd aan een abnormaal snelle of normale colonpassagetijd. Of uw arts
kan ook een andere methode voorstellen. In dat geval, kunt u uw arts vragen welke methode hij of zij voor u heeft
gekozen.
2) Wat zit er in de capsule?
In het doosje vindt u een doordrukverpakking van radiopake markers met daarin zeven (7) capsules. U kunt de markers
zien binnenin de capsule voordat u deze inneemt. De capsule lost op en de markers zullen, net als voedsel, door uw
spijsverteringsstelsel en darmen passeren. De markers zullen worden uitgescheiden via ontlasting en zijn volkomen
onschadelijk.
3) Hoe verloop het proces?

Aan de hand van de röntgenfoto genomen op de zevende dag, kan uw arts het aantal markers wat nog
aanwezig is in uw spijsverteringstelsel tellen en hierdoor kan hij of zij bepalen welke aandoening u heeft en hoe
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deze het beste kan worden behandeld. De arts zal voor u een poliklinische afspraak inplannen om de resultaten
van het onderzoek te bespreken.
De tabel hieronder toont wanneer de capsules dienen te worden ingenomen (indien dit nog niet was vermeld op de brief
met uw afspraak) gebaseerd op de tijd en datum van uw afspraak om een röntgenfoto te laten maken. Onderstaande
tijden zijn slechts voorbeelden.
Dag
Tijd
Ringvormige markers
Buisvormige markers
Röntgenfoto van de buik

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

Röntgenfoto

De doordrukverpakking is voorzien van de nummers 1-6. Elk nummer staat voor een dag in de bovenstaande tabel. Neem
de capsules met water in volgens de nummers op de achterkant van de doordrukverpakking. Eén (1) capsule per dag
gedurende de eerste vijf (5) dagen. Op de zesde (6) dag dienen er twee (2) capsules te worden ingenomen met een
interval van twaalf (12) uur (zie tabel hierboven).
Indien u moeite heeft met het innemen van de capsule of de markers, kunt u, in plaats van water, proberen de capsules of
de markers in te nemen met appelmoes of yoghurt. De dikte van het zachte voedsel vereenvoudigt het innemen.
Zorg ervoor dat u het tijdschema precies volgt; hieronder valt ook de afspraak voor het maken van uw röntgenfoto op de
zevende (7) dag.
4) Hoe bewaar ik Transit-Pellets™ radiopake markers?
Bewaren op kamertemperatuur
Bewaar Transit-Pellets™ buiten het bereik van kinderen
5) Vermelding van de samenstelling
Capsule: Hypromellose methylcellulose E464
Markeringen: Elastosil® R 401/60 Silicone Rubber (78%), Barium Sulfate BaSO4 powder EMPROVE (22%)

Dit document is alleen bedoeld om informatie te verstrekken en is geen vervanging voor het advies dat u krijgt van uw
betrokken zorgverleners.
Batch
Houdbaarheidsdatum
Fabrikant
Raadpleeg de gebruiksaanwijzing

Fabrikant: Medifactia AB
Adres: Medifactia AB, c/o IOFFICE BUSINESS CENTER, Kungsgatan 60, 111 22 Stockholm, SWEDEN
Telefoon: +46 (0)8-460 072 06
Webadres: http://medifactia.com
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