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Transitundersökning av matsmältningskanalen - Sitzmark

Du har fått en remiss till en röntgenundersökning. Information om undersökningsstället får du av vårdenheten. Aktuella uppgifter
om öppettiderna finns på www.hus.fi/sokrontgenenhet (vanlig röntgenundersökning).
Reservera cirka en timme för undersökningen. Undersökningen tar 5–15 minuter,
ibland kan akuta jourundersökningar förorsaka förändringar i undersökningstidtabellen.

Förberedelse för undersökningen

markörringarna sväljas på fredag, lördag eller
söndag.
Dagen då
ringarna ska sväljas
fredag
lördag
söndag



Dagen för den första
undersökningen
därpå följande måndag
därpå följande tisdag
därpå följande onsdag

Svälj markörerna på förmiddagen.
Markörringarna är inne i kapseln. Öppna
kapseln och svälj alla ringar på en gång,
t.ex. blandade i fil eller yoghurt.

Om du vet eller misstänker att du är
gravid kontakta helst på förhand den enhet
som vårdar dig eller berätta det för
röntgenpersonalen före undersökningen. På
gravida personer görs inte
röntgenundersökningar av magområdet.

Vid behov tas en andra bild två dagar efter att
den första bilden tagits. Du får veta detta vid
röntgenenheten efter första bilden.

Sitzmark-markörer innehåller PVC-plast.
Kontakta den vårdande enheten i fall du är
allergisk mot dem.

Undersökning

Om du använder läkemedel mot förstoppning, ger den behandlade läkaren dig
anvisningar om hur de ska tas. Andra
läkemedel som läkaren ordinerat ska tas i
normal ordning. Före undersökningen får du
i övrigt äta och dricka normalt.
Markörerna:
Du har fått 24 ringformade markörer för
transitundersökningen.
Röntgenbilden tas efter tre dygn från det att
markörringarna svalts. Avbildningar görs
måndagar, tisdagar och onsdagar. Därför bör

När du kommer till undersökningen klä dig i
kläder som lätt går att ta av.

En undersökning som görs med hjälp av röntgenstrålar är smärtfri. Medan röntgenundersökningen pågår ligger du på ett undersökningsbord.

Efter undersökningen
Markörringarna försvinner med avföringen.
Undersökningsresultatet får du av den behandlade läkaren. Om du inte har fått en mottagningstid eller telefontid, kontakta den vårdande enheten.

Annat att beakta
Ta med dig FPA-kort eller identitetskort.
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Ett barn och en hjälpbehövande vuxen person
ska ha med sig 1–2 ledsagare som vid behov
kan assistera under bildtagningen. Den assisterande personen ska vara minst 18 år och
får inte vara gravid.

Om du har röntgenundersökningar gjorda på
annat håll än HNS röntgenenheter var vänlig
och ta bilderna med dig när du kommer för
underökning. De vid HNS tagna bilderna
finns i arkivet.
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