Reducerea hemoragiei cu acid tranexamic – sistemul intestinal (HALT-IT)

STUDIUL HALT-IT
SCURTĂ INFORMARE DESPRE CERCETARE
Acid tranexamic pentru tratamentul hemoragiei gastrointestinale:
un studiu internațional, randomizat, dublu-orb, controlat cu placebo
Dvs. (pacientul) aveți sângerări intestinale care trebuie oprite rapid. Se vor
oferi toate tratamentele pe care le furnizăm în mod obișnuit pentru sângerări
în acest spital. De asemenea, vă invităm să participați la un studiu. Acest studiu
va vedea dacă un tratament numit acid tranexamic reduce sângerările
intestinale. Sperăm că acest tratament va duce la o recuperare mai bună. Știm
că tratamentul ajută persoanele cu alte tipuri de sângerări, dar încă nu știm
dacă funcționează și în cazul sângerărilor intestinale.
În acest studiu, jumătate din pacienți vor primi tratamentul de studiu (acid
tranexamic) și cealaltă jumătate un tratament inactiv (un placebo). Dacă
participați la acest studiu, dvs. (pacientul) veți primi imediat tratamentul de
studiu sau placebo. Acesta vi se va administra printr-o perfuzie timp de 24 de
ore. De asemenea, va trebui să colectăm niște informații despre starea dvs.
medicală (a pacientului) și să le trimitem la un birou central din Londra.
Dacă doriți să aflați acum mai multe informații despre studiul nostru, atunci vă
vom informa. În caz contrar, vă vom oferi mai multe informații despre acesta
mai târziu. Doriți să începem tratamentul de studiu?
Da, doresc să începeți.
______________________________

________________

_________________________________

Numele pacientului
sau al reprezentantului

Data

Semnătura (amprenta degetului
mare sau alt semn în cazul
imposibilității de a semna)

[Aceste informații pot fi prezentate verbal și nu trebuie redate cuvânt cu cuvânt. Ele pot fi adaptate în
funcție de fiecare situație și sunt furnizate pentru a fi utilizate doar ca ghid. Un formular semnat nu este
obligatoriu și, dacă este semnat, trebuie să nu fie văzut ca un consimțământ informat valid.]
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