
Kapsulna 
endoskopija  
s kapsulo CapsoCam Plus®

Edina kapsula s 
panoramskim pogledom 360 ˚

Če trpite za pomanjkanjem železa, Crohnovo boleznijo 

ali celiakijo oziroma se srečujete s krvavenjem ali 

slabokrvnostjo, vas bo zdravnik morda želel napotiti 

na kapsulno endoskopijo, ki bo pokazala morebitne 

nepravilnosti v tankem črevesu (delu prebavnega 

trakta).

Za večjo svobodo bolnikov



TANKO 
ČREVO

Kaj je kapsulna endoskopija?
Kapsulna endoskopija je postopek, pri katerem se 
uporablja kapsula z vgrajenimi drobnimi kamerami. 
Kapsulo morate pogoltniti, da lahko zdravnik pregleda 
vaše tanko črevo med prehodom kapsule skozenj.  
Z uporabo tradicionalnih, invazivnejših endoskopskih 
postopkov je ta telesni predel težko doseči in pregledati.

Kako deluje kapsula CapsoCam Plus?

Kapsula CapsoCam Plus ustvari edinstven, 360-stopinjski 
videoposnetek vaših prebavil, medtem ko potuje skoznje. 
Postopek je preprost: 

 •  Dan pred postopkom izvedite preprosto pripravo 
črevesa, ki bo zagotovila neoviran pregled.

 •  Kapsulo pogoltnite in popijte kozarec vode.

 •   Kapsulo ponovno pridobite 3–30 ur pozneje  
s preprostim postopkom povrnitve kapsule po 
odvajanju blata.

 •  Kapsulo vrnite zdravniku.

 •  Zdravnik bo pregledal videoposnetek in vas  
obvestil o ugotovitvah.



Ali je postopek boleč?

Med požiranjem kapsule ali njenim prehodom 
skozi prebavila ne boste občutili bolečine. Kapsula 
CapsoCam Plus bo zapustila telo po naravni poti,  
z odvajanjem blata. Za razliko od drugih endoskopskih 
postopkov ne boste potrebovali sedacije.  

Kako naj se pripravim na 
zaužitje kapsule?

Pred zaužitjem kapsule dajte svojemu zdravniku 
seznam vseh zdravil, ki jih jemljete, alergij na zdravila 
in svojih zdravstvenih težav. Zdravnik vam bo povedal, 
kdaj se morate začeti postiti. Dal vam bo tudi navodila, 
ki jih boste morali upoštevati pred postopkom in po 
njem. Možnost za uspešen izid postopka bo najboljša, 
če se boste natančno držali zdravnikovih navodil.

» Mojim bolnikom se postopek s kapsulo  
CapsoCam Plus zdi zelo preprost; presenečeni so, 
kako lahko je kapsulo pogoltniti in jo dobiti nazaj.«

  Dr. Thomas Pachofszky
 Oddelek za gastroenterologijo, hepatologijo in endoskopijo
 Bolnišnica Rudolfstiftung, Dunaj, Avstrija

Kapsula CapsoCam Plus je 
podobne velikosti kot večja 
multivitaminska tableta in 
se lahko pogoltne z nekaj 
požirki vode.



Kako naj kapsulo dobim nazaj?

Preden boste pogoltnili kapsulo CapsoCam Plus,  
vam bo zdravnik dal komplet CapsoRetrieve. Komplet 
odnesite domov in takoj preberite priložena navodila 
za uporabo. Če imate kakršna koli vprašanja,  
se posvetujte s svojim zdravnikom.

Lahko tudi obiščete spletno mesto CapsoVision,  
kjer je na voljo kratek videoposnetek o postopku 
povrnitve kapsule.

  Poleg tega si lahko na našem spletnem mestu 
ogledate kratek videoposnetek o tem, kako 
dobiti kapsulo nazaj. Obiščite spletni naslov: 

https://capsovision.com/international/patient-

resources/what-to-expect-with-capsocam/

»Naše splošne izkušnje [z uporabo kapsul 
CapsoCam Plus] pri bolnikih so odlične. Postopek 
je neboleč, poteka brez težav in je zelo preprost.«
 Prof. dr. Jean Christophe Saurin
 Bolnišnica E. Herriot, Lyon, Francija



Komplet CapsoRetrieve vsebuje tudi navodila,  

ki vas bodo vodila skozi postopek povrnitve kapsule. 

Navodila natančno preberite in se posvetujte z 

zdravnikom, če imate kakršna koli vprašanja.

Ko ste pripravljeni na 
odvajanje blata, postavite 
posodo za povrnitev kapsule 
na zadnji del školjke.

Po potrebi v posodo nalijte 
vodo, da boste kapsulo  
lažje videli.

Za prostoročno povrnitev 
kapsule uporabite magnetno 
palico, ki omogoča zajem 
kapsule iz posode.

S pokrovčkom kapsulo 
odstranite z magnetne palice 
in jo dajte v vialo. 

Zaprite pokrovček in vialo 
vrnite zdravniku.
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S kompletom 
CapsoRetrieve je kapsulo 
preprosto dobiti nazaj.



Informacije o tveganju
Vsi postopki kapsulne endoskopije vključujejo 
določeno tveganje, čeprav so težave redke.  
Možni zapleti vključujejo aspiracijo in zadržanje 
kapsule zaradi zapore tankega črevesa. Endoskopska 
namestitev lahko predstavlja dodatna tveganja 
pri postopku. Če pride do teh zapletov, bo morda 
potreben zdravniški, endoskopski ali kirurški poseg. 
Po zaužitju kapsule CapsoCam Plus in dokler se 
kapsula ne izloči, bolniki ne smejo biti v bližini močnih 
elektromagnetnih polj, kot je magnetnoresonančno, 
da ne pride do poškodb. Več informacij lahko dobite 
pri svojem zdravniku.
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Informacije o naročanju na postopek
Datum postopka:

Dan postopka:

Ura postopka: 

Distributer:

Kontaktni podatki zdravnika:


