
آندوسکوپی 
 کپسولی 

 CapsoCam با استفاده از
®Plus تنها کپسولی که امکان دید 

پانورمایی ˚360 را فراهم می کند

اگر از فقر آهن، بیماری کرون، بیماری سلیاک، خونریزی یا 
کم خونی رنج می برید، ممکن است پزشک شما بخواهد رویه 

آندوسکوپی کپسولی را برای مشاهده ناهنجاری های احتمالی داخل 
روده کوچک )بخشی از دستگاه گوارش )GI(( شما تجویز کند.

برای راحتی و آسایش بیمار طراحی شده است



آندوسکوپی کپسولی چیست؟
آندوسکوپی کپسول رویه ای است که به پزشک شما اجازه می دهد از 
دوربین های کوچک داخل یک کپسول بلعیده شده استفاده کند تا روده 
کوچک شما را هنگام عبور کپسول از آن مشاهده کند. دسترسی به 

این ناحیه و دیدن آن با استفاده از رویه های آندوسکوپی تهاجمی سنتی 
دشوار است.

CapsoCam Plus چگونه عمل می کند؟
CapsoCam Plus هنگام عبور از سیستم بدن شما، یک فیلم 

̊ 360 درجه ای منحصر به فرد از دستگاه گوارش شما ضبط می کند. 
 این رویه آسان است:

•  برای اطمینان از دید تمیز از روده یک روز قبل از انجام این   
رویه، نحوه آماده سازی روده را دنبال کنید.

کپسول را با یک لیوان کامل آب قورت دهید.  •  

•   کپسول را 3-30 ساعت بعد با استفاده از یک روند بازیابی   
ساده پس از اجابت مزاج خود بازیابی کنید.

•  کپسول را از طریق پست برای پزشک خود ارسال کنید یا   

خودتان آن را تحویل دهید.

•  پزشک شما فیلم را بررسی می کند و یافته ها را با شما به   
اشتراک می گذارد.

 روده
کوچک



آیا دردی را احساس خواهم کرد؟
هنگام بلعیدن کپسول یا در حین عبور کپسول از دستگاه 

گوارش خود، نباید هیچ گونه دردی را احساس کنید. کپسول 
CapsoCam Plus باید با حرکات طبیعی روده حرکت کند. 

برخالف سایر روش های آندوسکوپی، شما به آرام بخش نیاز 
 نخواهید داشت.  

چگونه برای دریافت و بلعیدن 
کپسول آماده شوم؟

قبل از بلعیدن کپسول، فهرستی از تمام داروها، حساسیت های 
دارویی و شرایط پزشکی خود را به پزشک خود ارائه دهید. 

پزشک تان به شما می گوید از چه زمانی باید ناشتا باشید. همچنین 
دستورالعمل های قبل و بعد از رویه استفاده را به شما ارائه 

می دهد. برای افزایش احتمال دستیابی به نتیجه موفقیت آمیز، تمام 
دستورالعمل های پزشک خود را با دقت دنبال کنید.

"بیماران من همیشه از این موضوع تعجب 
می کنند که چطور به راحتی می توانند کپسول 
CapsoCam Plus را ببلعند. و بازیابی 

کپسول برای آن ها  بی دردسر بوده است."
مایکل باس )Michael Bass(، دکترای پزشکی، متخصص گوارش     

Delaware, Newark, DE از GI متخصصان  

 CapsoCam Plus کپسول
تقریبا به اندازه یک مولتی ویتامین 

بزرگ است و می توان آن را با چند 
جرعه آب بلعید.



چگونه کپسول را )پس از بلعیدن( 
بازیابی کنم؟

قبل از بلعیدن کپسول CapsoCam Plus، پزشک شما کیت 
CapsoRetrieve را در اختیارتان قرار می دهد. کیت را به 
خانه ببرید و دستورالعمل های استفاده را بالفاصله مرور کنید. 

اگر سوالی داشتید، حتما با پزشک خود صحبت کنید.

همچنین ممکن است بخواهید از وبسایت CapsoVision دیدن 
کنید که در آن می توانید یک فیلم کوتاه در مورد روند بازیابی 

کپسول را تماشا کنید.

  همچنین می توانید به وبسایت ما به آدرس زیر نیز 
مراجعه کنید تا یک فیلم آموزشی کوتاه در مورد نحوه 
بازیابی کپسول CapsoCam Plus مشاهده کنید: 

https://capsovision.com/patient-resources/
what-to-expect-with-capsocam/

در صورت داشتن حق انتخاب، بیماران من ترجیح   "
می دهند از CapsoCam Plus استفاده کنند. 
آن ها می توانند مراجعه کنند، کپسول را ببلعند و 

فعالیت های منظم خود را از سر بگیرند بدون اینکه 
کسی بداند آن ها تحت انجام یک رویه قرار دارند."

ایان استورچ )D.O. ،)Ian Storch، متخصص گوارش  
New Hyde Park, NY ،)Long Island( مشاوران گوارش النگ آیلند  



همچنین کیت CapsoRetrieve شامل مجموعه ای از 
دستورالعمل ها است که شما را در روند بازیابی کپسول راهنمایی 

می کند. دستورالعمل ها را به دقت بخوانید و اگر سوالی دارید با 
پزشک خود صحبت کنید.

وقتی زمان اجابت مزاج فرا رسید، 
ظرف بازیابی را در پشت کاسه 

توالت قرار دهید.

در صورت نیاز، داخل ظرف آب 
بریزید تا دیدن کپسول راحت تر شود.

 جهت بازیابی بدون استفاده از دست، از 
 چوب مغناطیسی برای گرفتن 
کپسول در ظرف استفاده کنید.

با استفاده از درپوش، کپسول را از 
چوب مغناطیسی جدا کنید و آن را 

درون ویال قرار دهید. 

 درپوش را محکم کنید و 
 ویال را به مطب پزشک 

خود برگردانید.

یا اگر پزشک شما یک پاکت از پیش 
 پرداخت شده ®FedEx را به شما
 ارائه کرده است، ویال را داخل 
آن قرار دهید و آن را به یکی از 
محل های FedEx تحویل دهید.
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کیت CapsoRetrieve باعث 
ساده تر شدن دریافت کپسول 

می شود.



تذکر: قانون فدرال عرضه این وسیله را به فروش توسط یک متخصص مجاز پزشکی 
یا تحت سفارش او محدود کرده است.

اطالعات مربوط به خطرات
اگرچه وقوع آن نادر است، اما همه رویه های آندوسکوپی کپسولی 
خطراتی را به همراه دارند. عوارض احتمالی شامل آسپیراسیون 

و احتباس کپسول به دلیل انسداد روده کوچک است. جاگذاری 
آندوسکوپیک ممکن است خطرات دیگری نیز در این رویه به همراه 

داشته باشد. در صورت بروز این عوارض ممکن است به مداخله 
پزشکی، آندوسکوپیک یا جراحی برای رفع آن ها نیاز شود. پس از 

مصرف CapsoCam Plus و تا زمان دفع کپسول، بیماران نباید 
در نزدیکی هیچگونه میدان الکترومغناطیسی قوی مانند MRI قرار 

گیرند تا از آسیب دیدگی جلوگیری شود. اطالعات بیشتر را از پزشک 
خود درخواست کنید.
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