Modified Barium Swallow
A modified barium swallow is a motion picture x –ray that looks for swallowing
problems in your mouth and throat. The test checks what types of foods and
liquids are safe for you to swallow.
If you are breastfeeding, pregnant, or think you might be, tell the staff
before the x – ray is taken.
Arrive on time for your test. Plan on being here for about 1 hour. The test takes
about 15 to 30 minutes.

During the Test
•

In the x – ray room, you sit in a chair.

•

You are given different foods and liquids to chew and swallow. The food is
covered with barium. Barium lets the food and drink you are swallowing be
seen on x – ray.

•

You may be asked to turn your head, sit back, hold your breath, cough or take
small bites during the test.
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Модифіковане дослідження
ковтання за допомогою барієвої
суспензії
Модифіковане дослідження ковтання за допомогою барієвої суспензії – це
одержання рухомого рентгенівського зображення, на якому можна виявити
проблеми з ковтанням у Вашому роті та горлі. Обстеження показує,
ковтання якої їжі і рідини є безпечним для Вас.
Якщо Ви годуєте грудьми, вагітні або думаєте, що можете бути
вагітними, сповістіть про це персонал до початку рентгенівського
обстеження.
Не запізнюйтесь на це обстеження. Заплануйте близько 1 години для
перебування в лікарні. Саме обстеження триватиме близько 15-30 хвилин.

Під час обстеження
•

У рентгенівському кабінеті Вас посадять в крісло.

•

Вам запропонують різну їжу і напої для того, щоб Ви її розжували
і проковтнули. Їжа буде покрита барієм. Барій робить їжу і напої, які Ви
ковтаєте, видимими на рентгенівській установці.

•

Під час обстеження Вас можуть попросити повернути голову,
відкинутися на спину, затримати подих, прокашлятися або проковтнути
маленькі шматочки.
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After the Test
•

The speech therapist will discuss your test results with you and show you ways
to make swallowing safer.
►

Positions when you eat

►

Types of food or drink that are safest for you to swallow

►

Ways to thicken liquids if needed

Talk to your doctor or nurse if you have any questions or concerns.

2005 – 5/2010 Health Information Translations
Unless otherwise stated, user may print or download information from www.healthinfotranslations.org for personal, non-commercial use only. The medical information found on this website should not
be used in place of a consultation with your doctor or other health care provider. You should always seek the advice of your doctor or other qualified health care provider before you start or stop any
treatment or with any questions you may have about a medical condition. The Ohio State University Medical Center, Mount Carmel Health System, OhioHealth and Nationwide Children’s Hospital are
not responsible for injuries or damages you may incur as a result of your stopping medical treatment or your failure to obtain medical treatment.

2

Після обстеження
•

Логопед обговорить з Вами результати обстеження і порадить Вам,
як зробити процес ковтання безпечнішим.
►

Пози під час їжі

►

Типи їжі і напоїв, які є найбільш безпечними для Вас при ковтанні

►

Способи згущення рідин, якщо в цьому є потреба

Якщо у Вас є питання або сумніви, зверніться до Вашого лікаря або
медичної сестри.
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