POTILASTIEDOTE
Paksusuolen läpikulkuajan mittaus röntgenpositiivisten Transit-Pellets™ merkkiainekapselien avulla
Lue tämä tiedote huolellisesti ennen röntgenpositiivisten Transit-Pellets™ kapselien käytön aloittamista. Se sisältää sinulle
tärkeitä tietoja. Käytä röntgenpositiivisia Transit-Pellets™ kapseleita tämän tiedotteen tai lääkärisi antamien ohjeiden
mukaisesti. Säästä tämä tiedote. Saatat tarvita sitä myöhemminkin.
! ERITTÄIN TÄRKEÄÄ: Muista noudattaa sovittua röntgenaikaa
! ERITTÄIN TÄRKEÄÄ: Älä käytä mitään ummetuslääkkeitä ennen kuin lääkäri ilmoittaa, että testi on suoritettu.
Ummetuslääkkeisiin kuuluvat suolen toimintaa kiihdyttävät valmisteet ja sen sisältöä lisäävät kuidut sekä supot ja
peräruiskeet
! Käänny lääkärisi puoleen, jos tarvitset lisätietoja tai sinulla on kysyttävää
! Kerro lääkärillesi mahdollisista allergioista ennen tutkimuksen aloittamista
! Tätä testiä ei suositella, jos olet tai voit olla raskaana, sillä vatsan röntgenkuvaus vaaditaan
! Älä muuta tavanomaista ruokavaliotasi (ateria tai juoma) tutkimuksen testiviikon aikana
! Monet tekijät, kuten ruokavalio tai lääkitys, voivat vaikuttaa tulokseen. Kerro lääkärille mahdollisesta lääkityksestäsi
ennen kapseleiden käytön aloittamista Lääkäri kertoo, onko muu lääkitys keskeytettävä väliaikaisesti
! Jos olet ottanut liian monta kapselia tai vääriä kapseleita, tai olet unohtanut ottaa kapselin tai ottanut sen väärään
aikaan, ota yhteyttä lääkäriisi
Tässä potilastiedotteessa annetaan seuraavat tiedot:
1) Mikä on paksusuolen läpikulkuajan testi?
2) Mitä kapseli sisältää?
3) Mitä menetelmä tarkoittaa?
4) Kuinka röntgenpositiivisia Transit-Pellets™ kapseleita säilytetään
5) Sisältö
1) Mikä on paksusuolen läpikulkuajan testi?
Lääkäri suorittaa paksusuolen läpikulkuajan testin röntgenpositiivisten Transit-Pellets™-kapseleiden avulla
diagnosoidakseen kroonisen ummetuksen potilaalla, sekä havaitakseen eron hitaan ja normaalin suolentoiminnan välillä.
Testi osoittaa, kuinka nopeasti ruoka kulkee ruoansulatuskanavan läpi. Menetelmällä voidaan tutkia myös kroonisen
ripulin ja selvittää, liittyykö ongelma epätavallisen nopeaan tai normaaliin paksusuolen läpikulkuun. Lääkärisi voi käyttää
myös muuta menetelmää. Pyydä siinä tapauksessa lääkäriäsi kertomaan sinulle valitusta menetelmästä.
2) Mitä kapseli sisältää?
Laatikossa on läpipainopakkaus, jonka seitsemän (7) kapselia sisältävät röntgenpositiivisia markkereita. Voit nähdä
markkerit kapselin sisällä ennen sen nielaisemista. Kapseli liukenee ja pienet markkerit liikkuvat ruoan tavoin
ruoansulatuskanavan ja paksusuolen läpi. Markkerit poistuvat ulosteen mukana eivätkä ne ole sinulle haitallisia.
3) Mitä menetelmä tarkoittaa?
Seitsemäntenä päivänä suoritettava röntgenkuvaus auttaa lääkäriä laskemaan ruoansulatuskanavassa edelleen olevien
markkereiden määrän ja päättelemään, mistä ongelmasta mahdollisesti kärsit ja kuinka sitä voidaan hoitaa. Testituloksista
keskustellaan lääkärin kanssa.

Alla oleva taulukko näyttää, koska kapselit tulee nielaista (jos sitä ei ole kerrottu jo ajanvarauskirjeessäsi), perustuen
röntgenaikasi päivään ja kellonaikaan. Alla mainitut ajat ovat vain esimerkkejä.
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Päivä
Kellonaika
Renkaanmuotoiset markkerit
Putkenmuotoiset markkerit
Vatsan röntgenkuva

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

Röntgenkuva

Läpipainopakkaus on merkitty numeroin 1-6. Jokainen numero tarkoittaa yhtä päivää yllä olevassa taulukossa. Nielaise
kapselit veden kanssa läpipainopakkauksen takapuolella olevien numeroiden järjestyksessä. Yksi (1) kapseli päivässä
ensimmäiset viisi päivää. Kuudentena päivänä nielaistaan kaksi (2) kapselia 12 tunnin välein (katso taulukko yllä).
Jos kapseleita on vaikea nielaista, kokeile veden sijaan nielaista ne esimerkiksi omenasoseen tai jogurtin kanssa. Näiden
vettä paksumpi koostumus voi helpottaa nielaisemista.
Noudata aikataulua tarkkaan, myös röntgenkuvaukselle varattua aikaa seitsemäntenä päivänä.
4) Kuinka röntgenpositiivisia Transit-Pellets™-markkereita säilytetään
Säilytetään normaalissa huoneenlämpötilassa
Pidä pois lasten ulottuvilta
5) Sisältö
Kapseli: Hypromellose methylcellulose E464
Markkerit: Elastosil® R 401/60 Silicone Rubber (78%), Barium Sulfate BaSO4 powder EMPROVE (22%)

Tämä asiakirja on tarkoitettu vain tiedotustarkoituksiin, eikä se korvaa terveydenhuollon ammattilaisen sinulle antamia
ohjeita.
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