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Transitundersökning av matsmältningskanalen 

I undersökningen tas en röntgenbild av 

buken och tarmfunktionen utreds. 

Undersökningen kräver ingen tidsbokning. 

Kolla röntgens uppehållstiderna 

http://www.hus.fi/sv/sok-rontgenenhet. 

Reservera cirka 1 timme för undersökningen. 

Undersökningen tar 5–15 minuter. 

Patienter som behöver akut röntgen kan tas 

in för undersökning före dig. 

Före undersökning 

Om du är gravid eller tror att du kan 

vara gravid, tala om det för läkaren som 

skickade dig till undersökningen före du 

sväljer kapslarna. 

Röntgenundersökningar av magområdet görs 

inte på gravida. 

Du har fått Medifactia-kapslar för 

undersökningen. 

Kapslarna är tillverkade av cellulosa och de 

innehåller barium. 

Barium är ett ämne som används i 

röntgenundersökningar av tarmarna. 

Kapslarna kommer ut med avföringen. 

 Om du tar mediciner för behandling av 

förstoppning får du anvisningar av den 

vårdande läkaren om hur man använder 

dem. 

 Ta andra mediciner som läkaren 

ordinerat på vanligt sätt. 

 Du får äta och dricka normalt. 

Så här tar du en markörkapsel 

Det finns sju markörkapslar. 

Kapslarna ska sväljas under sex dagar i följd. 

Börja (1: a dagen) intaget av kapslar på 

tisdag, onsdag, torsdag, fredag eller lördag. 

 Ta kapseln vid samma tidpunkt varje 

morgon. 

 Svälj kapseln hel. 

 Svälj kapseln med vatten, fil eller yoghurt. 

Dagar 1–5 

 Svälj en kapsel på morgonen. 

Dag 6 

 Svälj en kapsel på morgonen. 

En kapsel blir kvar. 

 Svälj den sista kapseln på kvällen, 12 

timmar efter att du svalde kapseln på 

morgonen  

Dag 7 

 Röntgenbilden tas dagen efter att du har 

svalt de sista kapslarna. 

 Det har då gått sju dagar sedan du tog den 

första kapseln. 

http://www.undersökningshuset.fi/
http://www.hus.fi/sv/sok-rontgenenhet
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1. dag dag 7 (röntgen) 

tisdag 

onsdag 

torsdag 

fredag 

lördag 

måndag 

tisdag 

onsdag 

torsdag 

fredag 

Ta på dig kläder som är lätta att ta av sig för 

undersökningen. 

Under undersökning 

Undersökningen som görs med 

röntgenstrålar är smärtfri. 

Undersökningen görs i liggande läge på 

undersökningsbordet. 

Efter undersökning 

Du får undersökningsresultaten av läkaren 

som vårdar dig. 

Om du inte vet hur du får resultaten, fråga 

polikliniken eller avdelningen som skickade 

dig till undersökningen. 

Annat att beakta 

Ta med dig FPA-kort eller identitetsbevis. 

Om barn eller vuxen behöver hjälp vid 

undersökningen är det bra om 1–2 personer 

följer med. 

Den assisterande personen måste vara minst 

18 år gammal och får inte vara gravid. 

Inga separata avgifter tillkommer för 

undersökningen. 

För mera information 

Läs mer i undersökningshuset 

www.undersökningshuset.fi >> Olika 

undersökningar >> Vanligaste 

bilddiagnostikundersökningar >> 

Röntgenundersökning. 

 

http://www.undersökningshuset.fi/
http://www.undersökningshuset.fi/
https://www.terveyskyla.fi/tutkimukseen/sv/olika-unders%C3%B6kningar/vanligaste-bilddiagnostikunders%C3%B6kningar/r%C3%B6ntgenunders%C3%B6kning

