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PATIENTOPLYSNINGSSEDDEL 
Tyktarms transittidsmåling med Transit-Pellets™ røntgenfaste markører 
 
Læs venligst denne indlægsseddel omhyggeligt, inden du begynder at tage Transit-Pellets™ røntgenfaste 
markører. Sedlen indeholder vigtige oplysninger til dig. Transit-Pellets™ røntgenfaste markører skal anvendes som 
beskrevet i denne patientoplysningsseddel, eller i overensstemmelse med instruktionerne fra din læge. Gem disse 
oplysninger. Du kan få brug for at læse dem igen senere. 
 
! MEGET VIGTIGT: Vær omhyggelig med at overholde din røntgenaftale 
! MEGET VIGTIGT: Det er meget vigtigt, at du undlader at anvende nogen form for afføringsmidler, indtil din læge 

fortæller dig, at testen er slut. Afføringsmidler omfatter stimulanter, bulkdannende fibre, suppositorier og 
saltvandslavementer 
! Spørg din læge, hvis du har brug for yderligere oplysninger eller rådgivning 

! Oplys din læge om eventuelle allergier, før du påbegynder undersøgelsen 
! Denne test anbefales ikke, hvis du er eller måske er gravid, da den kræver røntgenundersøgelse af din mave  
! I løbet af testugen, må du ikke ændre din sædvanlige kost (mad eller drikke) 

! Der er mange faktorer, f.eks. kost og medicinering, der kan påvirke resultatet. Fortæl din læge hvilken medicin 
du tager, inden du begynder at tage kapslerne. Han/hun oplyser om du midlertidigt skal holde op med at tage 
medicinen  
! Hvis du har taget for mange eller de forkerte kapsler, eller hvis du har glemt en kapsel eller taget den på et 

forkert tidspunkt, skal du kontakte din læge 
 
I denne patientoplysningsseddel finder du oplysninger om: 
1) Hvad er en tyktarms transittest? 
2) Hvad er der i kapslen? 
3) Hvordan er processen? 
4) Hvorledes opbevares Transit-Pellets™ røntgenfaste markører 
5) Indholdsdeklaration 
 
1) Hvad er en tyktarms transittest? 
En tyktarms transittest med Transit-Pellets™ røntgenfaste markører anvendes af din læge til at diagnosticere 
patienter med kronisk forstoppelse, og til at skelne mellem langsom og normal forstoppelse. Testen viser hvor 
hurtigt maden passerer gennem fordøjelsessystemet. Målingen kan også anvendes i tilfælde af kronisk diarré, for 
at fastslå om lidelsen er forbundet med usædvanlig hurtig eller normal tyktarms fordøjelse. Eller din læge kan 
anbefale en anden metode. Hvis dette er tilfældet, spørg din læge hvilken metode, der er valgt til dig.  
 
2) Hvad er der i kapslen? 
I æsken er der en blisterpakning med røntgenfaste markører i syv (7) kapsler. Du kan se markøren inde i kapslen, 
inden du sluger den. Kapslen opløses og på samme måde som mad vil den lille markør bevæge sig gennem din 
fordøjelseskanal og din tyktarm. Markørerne kommer ud sammen med din afføring og er ikke skadelige for dig.  
 
3) What is the process? 
Røntgenundersøgelsen på dag syv hjælper din læge til at kunne tælle markørerne, der stadig er til stede i 
fordøjelseskanalen, og gør det muligt for lægen at bestemme hvilken lidelse du lider af, og hvordan den skal 
behandles. Der vil blive indkaldt til en ambulant tid hos din læge for at diskutere testresultatet.  
 
Tabellen herunder viser hvornår du skal sluge kapslerne (hvis det ikke allerede er angivet i dit aftalebrev), baseret 
på tidspunkt og dato for din røntgenaftale. Tider angivet nedenfor er kun eksempler. 
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Dag 1 2 3 4 5 6:1 6:2 7 
Tidspunkt 09:00 09:00 09:00 09:00 09:00 09:00 21:00 09:00 
Ring-formede markører X X X X X    
Rør-formede markører      X X  
Røntgen        Røntgen 

 

Blisterpakningen er markeret med tallene 1-6. Hvert tal repræsenterer en dag i tabellen ovenfor. Slug kapslerne 
med vand i henhold til numrene på bagsiden af blisterpakningen. En (1) kapsel dagligt de første fem dage. På 
sjette dagen, skal der sluges to (2) kapsler med 12 timers interval (se tabellen ovenfor).  
 
Hvis du har problemer med at sluge kapslen med vand, så prøv med æblemos eller yoghurt i stedet for. Den lidt 
tykkere struktur kan gøre det lettere at sluge den.  
 
Sørg for at følge skemaets tidsplan præcist, hvilket også omfatter din røntgen aftale på dag syv.  
 
4) Hvorledes opbevares Transit-Pellets™ røntgenfaste markører 
Opbevares ved normal stuetemperatur 
Opbevares utilgængeligt for børn 
 
5) Indholdsdeklaration 
Kapsler: Hypromellose methylcellulose E464 
Markører: Elastosil® R 401/60 Silicone Rubber (78%), Barium Sulfate BaSO4 powder EMPROVE (22%) 
 
 
Dette dokument er kun orienterende og bør ikke erstatte rådgivning, som dit relevante sundhedspersonale ville 
give dig.  
 
 
 
 

 

 

 

 

 
Batchnummer 

 
Anvendes inden 

 
Producent 

 
Se brugsanvisning 

 
Producent: Medifactia AB 
Adresse: Medifactia AB, c/o IOFFICE BUSINESS CENTER, 111 22 Stockholm, SWEDEN 
Telefon: +46 (0)8-460 072 06 
Web adresse: http://medifactia.com 
 

 

 


