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FOLHETO INFORMATIVO 
Medição do tempo de trânsito colónico com marcadores radiopacos Transit-Pellets™ 
 
Leia com atenção as informações contidas neste folheto informativo antes de começar a tomar os marcadores radiopacos 
Transit-Pellets™. Contém informações importantes para si. Use os marcadores radiopacos Transit-Pellets™ conforme 
descrito neste folheto informativo ou de acordo com as instruções do seu médico. Conserve este folheto informativo. 
Poderá necessitar de o ler novamente. 
 
! MUITO IMPORTANTE: Certifique-se de seguir cuidadosamente a marcação da sua radiografia 
! MUITO IMPORTANTE: É muito importante abster-se de utilizar qualquer tipo de laxantes até que o seu médico o 

informe de que o teste está concluído. Os laxantes incluem os estimulantes, fibras de formação de volume, supositórios 
e enemas com soro fisiológico 
! Pergunte ao seu médico em caso de necessitar de informações ou conselhos adicionais 

! Informe o seu médico caso tenha quaisquer alergias antes de iniciar o exame 
! Este teste não é recomendado caso esteja ou possa estar grávida, uma vez que é necessária uma radiografia do seu 

abdómen 
! Durante a semana de teste do exame, não altere a sua dieta habitual (comida ou bebida) 

! Existem muitos fatores, como por exemplo dieta e medicação, que podem afetar o resultado. Informe o seu médico 
sobre quaisquer medicamentos que esteja a tomar, antes de começar a tomar as cápsulas. O(a) médico(a) informará se 
é necessário parar temporariamente de tomar outro medicamento 
! Em caso de ter tomado demasiadas cápsulas ou as cápsulas erradas, ou em caso de se ter esquecido de tomar uma 

cápsula ou se a tomou na hora errada, contacte imediatamente o seu médico para obter aconselhamento 
 
Neste folheto informativo para o paciente encontrará informações sobre: 
1) O que é um teste do trânsito colónico? 
2) O que contém a cápsula? 
3) Qual é o processo? 
4) Como armazenar os marcadores radiopacos Transit-Pellets™ 
5) Declaração do conteúdo 
 
1) O que é um teste do trânsito colónico? 
Um teste do trânsito colónico com os marcadores radiopacos Transit-Pellets™ é usado pelo seu médico para diagnosticar 
pacientes com obstipação crónica e usado na diferenciação de obstipação lenta e normal. O teste mostra a rapidez com 
que os alimentos passam através do aparelho digestivo. A medição pode também ser utilizada em casos de diarreia 
crónica, a fim de determinar se a doença está ligada a trânsito colónico invulgarmente rápido ou normal. Ou o seu médico 
pode disponibilizar outro método. Se for esse o caso, peça ao seu médico para lhe indicar o método escolhido para si.  
 
2) O que contém a cápsula? 
Na caixa, encontrará uma embalagem blister com marcadores radiopacos contidos em sete (7) cápsulas. Pode ver os 
marcadores no interior da cápsula entes de os engolir. A cápsula dissolve-se e, como pedaços de alimentos, os pequenos 
marcadores deslocam-se através do seu tubo digestivo e através do seu cólon. Os marcadores sairão com as suas fezes e 
não são prejudiciais para si.  
 
3) Qual é o processo? 
A radiografia no sétimo dia ajudará seu médico a contar os marcadores que ainda se encontram no seu tubo digestivo e 
permite que o seu médico determine o tipo do seu problema de saúde e como o tratar. Será marcada uma consulta em 
ambulatório com o seu médico para discutir o resultado do teste.  
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A tabela abaixo mostra quando deve engolir as suas cápsulas (se já não estiver indicado na sua carta de marcação do 
teste) com base na hora e data da marcação da sua radiografia. Os horários especificados abaixo são apenas exemplos. 
 

Dia 1 2 3 4 5 6:1 6:2 7 
Hora 09:00 09:00 09:00 09:00 09:00 09:00 21:00 09:00 
Marcadores em forma de anel X X X X X    
Marcadores em forma de tubo      X X  
Radiografia abdominal        Radiografia 

 

A embalagem blister está marcada com algarismos de 1 a 6. Cada algarismo representa um dia na tabela acima. Engula as 
cápsulas com água de acordo com o algarismo na parte de trás da embalagem blister. Uma (1) cápsula por dia durante os 
primeiros cinco dias. No sexto dia, deverá engolir duas (2) cápsulas com 12 horas de intervalo (veja a tabela acima). 
 
Se tiver dificuldades para engolir a cápsula, Em vez de a engolir com água, tente engolir a cápsula com algo como 
compota de maçã ou iogurte. A textura mais espessa de um sólido suave pode fazer com que seja mais fácil de engolir.  
 
Certifique-se de seguir precisamente o horário indicado no cronograma, que inclui a marcação para tirar a sua radiografia 
no sétimo dia.  
 
4) Como armazenar os marcadores radiopacos Transit-Pellets™ 
Armazenar a temperatura ambiente normal 
Manter fora da vista e alcance de crianças 
 
5) Declaração do conteúdo 
Cápsula: Hypromellose methylcellulose E464 
Marcadores: Elastosil® R 401/60 Silicone Rubber (78%), Barium Sulfate BaSO4 powder EMPROVE (22%) 
 
 
Este documento destina-se apenas a fins informativos e não deve substituir o aconselhamento pertinente do seu 
profissional de saúde.  
 
 

 

 

 
Número de lote 

 
Data de validade 

 
Fabricante 

 
Consulte as instruções de utilização 

 
Fabricante: Medifactia AB 
Endereço: Medifactia AB, c/o IOFFICE BUSINESS CENTER, Kungsgatan 60, 111 22 Stockholm, SWEDEN 
Telefone: +46 (0)8-460 072 06 
Endereço da Web: http://medifactia.com 
 

 

 


