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Ruoansulatuskanavan läpikulun tutkimus Medifactiakapseleilla
Olet saanut lähetteen röntgentutkimukseen.
Katso röntgeneiden aukioloajat hus.fi/haerontgenia.
Tutkimus tehdään ilman ajanvarausta.

Merkkikapseleiden ottaminen

Varaa tutkimuksessa käyntiin aikaa noin
tunti.
Tutkimus kestää 5–15 minuuttia.
Potilas, joka tarvitsee kiireellistä tutkimusta,
voi päästä tutkimukseen ennen sinua.

Aloita (1. päivä) kapselien nieleminen
tiistaina, keskiviikkona, torstaina, perjantaina
tai lauantaina.

Ennen tutkimusta
Jos tiedät tai epäilet olevasi raskaana,
ota ennen kapselien nielemistä yhteyttä
yksikköön, josta sinut on lähetetty
tutkimukseen.
Raskaana olevalle ei tehdä vatsan alueen
röntgentutkimusta.
Olet saanut Medifactia-kapseleita tutkimusta
varten.
Kapselit on valmistettu selluloosasta ja niissä
on bariumia.
Barium on suoliston röntgentutkimuksissa
käytetty aine.
Kapselit poistuvat ulosteen mukana.





Jos käytät lääkkeitä ummetuksen hoitoon,
saat hoitavalta lääkäriltä ohjeet, miten
niitä käytetään.
Ota muut lääkärin määräämät lääkkeet
tavalliseen tapaan.
Voit syödä ja juoda normaalisti.

Merkkikapseleita on seitsemän.
Kapselit niellään kuutena peräkkäisenä
päivänä.





Ota kapseli samaan aikaan joka aamu.
Niele kapseli kokonaisena.
Niele kapseli veden, viilin tai jogurtin
kanssa.

Päivät 1–5
 Niele yksi kapseli aamulla.
Päivä 6
 Niele yksi kapseli aamulla.
Jäljelle jää yksi kapseli.
 Niele viimeinen kapseli illalla, kun
aamulla otetun kapselin nielemisestä on
kulunut 12 tuntia
Päivä 7
 Röntgenkuva otetaan seuraavana päivänä
siitä, kun olet niellyt viimeiset kapselit.
 Ensimmäisen kapselin nielemisestä on
tällöin kulunut seitsemän päivää.
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1. päivä

7. päivä (kuvaus)

Ota huomioon

tiistai
keskiviikko
torstai
perjantai
lauantai

maanantai
tiistai
keskiviikko
torstai
perjantai

Ota mukaasi Kela-kortti tai henkilötodistus.

Pue kuvausta varten helposti riisuttavat
vaatteet.

Tutkimuksen aikana
Röntgensäteillä tehtävä tutkimus on kivuton.
Kuvaus tehdään makuuasennossa
tutkimuspöydällä.

Tutkimuksen jälkeen

Jos lapsi tai aikuinen tarvitsee apua
kuvauksessa, on mukana hyvä olla 1–2
avustajaa.
Avustavan henkilön on oltava 18 vuotta
täyttänyt, eikä hän saa olla raskaana.
Tutkimuksesta ei tule erillistä maksua.

Lisätietoa
Lue lisää internetistä tutkimukseen.fi >> Eri
tutkimuksia >> Yleisimmät
kuvantamistutkimukset >> Röntgen.

Saat tutkimuksen vastaukset lääkäriltä, joka
hoitaa sinua.
Jos et tiedä, kuinka saat vastaukset, kysy siltä
poliklinikalta tai osastolta, josta sinut
lähetettiin tutkimukseen.
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