
ਨਮੂਨਾ* CapsoCam Plus® ਤਿਆਰੀ ਤਿਦਾਇਿਾਂ
*ਤਿਸੇ ਮਰੀਜ਼ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਲਈ ਡਾਿਟਰਾਂ ਨੰੂ ਇੱਿ ਉਦਾਿਰਨ ਵਜੋਂ ਿਦਾਇਿਾਂ ਤਦੱਿੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਿਨ ਤਜਸ ਦੇ ਨਿੀਜੇ ਵਜੋਂ ਸੰਭਵ ਿੌਰ 'ਿੇ ਸਾਫ਼ ਛੋਟੀ ਅੰਿੜੀ 

ਅਿੇ ਪ੍ਰਤਿਤਰਆ ਦੇ ਅਨੁਿੂਲ ਨਿੀਜੇ ਪ੍ਰਾਪਿ ਿੋਣਗੇ। ਤਿਆਰੀ ਦੀਆਂ ਿਦਾਇਿਾਂ ਦਾ ਨੁਸਖਾ ਤਦੰਦੇ ਸਮੇਂ ਡਾਿਟਰ ਦੁਆਰਾ ਿਰੇਿ ਮਰੀਜ਼ ਦੀ ਤਵਅਿਿੀਗਿ 

ਸਤਿਿੀ 'ਿੇ ਤਵਚਾਰ ਿੀਿਾ ਜਾਣਾ ਚਾਿੀਦਾ ਿੈ। ਗਿੀਸੀਲਿਾ ਦੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ-ਪਛਾਣੀਆਂ ਸਮੱਤਸਆਵਾਂ ਵਾਲੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ (ਉਦਾਿਰਨ ਲਈ, ਪੇਟ ਖਾਲੀ ਿੋਣ ਤਵੱਚ 

ਦੇਰੀ, ਪੇਟ ਭਤਰਆ ਰਤਿਣਾ, ਵਾਰ-ਵਾਰ ਿਬਜ਼ ਿੋਣਾ, ਿੋਲੋਨੋਸਿੋਪੀ ਦੌਰਾਨ ਚੁਣੌਿੀਪੂਰਨ ਪਿੁੰ ਚ, ਆਤਦ) ਨੰੂ ਵਧੇਰੇ ਿਮਲਾਵਰ ਜਾਂ ਸੋਧੀ ਤਿਆਰੀ ਦੀ ਲੋੜ ਿੋ 

ਸਿਦੀ ਿੈ।   

ਇਿ ਤਿਆਰੀ ਡਾਿਟਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਆਪਣੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤਿੰਨ ਮੂਲ ਅੰਿਮ ਤਬੰਦੂਆਂ ਨੰੂ ਪ੍ਰਾਪਿ ਿਰਨ ਲਈ ਤਨਰਧਾਰਿ ਿੀਿੀ ਗਈ ਸੀ ਅਿੇ ਜਾਂਚ ਿੀਿੀ ਗਈ 

ਸੀ: (1) ਛੋਟੀ ਅੰਿੜੀ ਦੇ ਸਪਸ਼ਟ ਤਦੱਸਣ ਲਈ, (2) ਸਭ ਿੋਂ ਿੇਜ਼ ਿੈਪਸੂਲ ਰਸਿਾ ਅਿ ੇ(3) ਿੁਿਾਡੇ ਮਰੀਜ਼ ਦੇ ਿੈਪਸੂਲ ਐਡਂੋਸਿੋਪੀ ਅਤਧਐਨ ਦੇ ਿਲੀਤਨਿਲ 

ਨਿੀਜੇ ਦੀ ਵੱਧ ਿੋਂ ਵੱਧ ਸਫਲਿਾ ਪ੍ਰਾਪਿ ਿਰਨ ਦੇ ਟੀਚੇ ਦੀ ਮੁੜ ਪ੍ਰਾਪਿੀ ਦੀ ਸਿੂਲਿ ਲਈ ਸਭ ਿੋਂ ਪਿਲੇ ਮਲ।



CapsoCam Plus® ਨਾਲ ਿੈਪਸੂਲ ਐਡਂੋਸਿੋਪੀ ਲਈ ਮਰੀਜ਼ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਸੰਬੰਧੀ ਿਦਾਇਿਾਂ

ਸਵੇਰ ਦੀ ਇੰਜੈਸਨ ਮੁਲਾਿਾਿ
*ਨੋਟ: ਜੇਿਰ ਮੂੰ ਿ ਰਾਿੀਂ ਆਇਰਨ ਸਪਲੀਮੈਂਟ ਲੈ ਰਿੇ ਿੋ, ਿਾਂ ਤਿਰਪਾ ਿਰਿੇ ਟੈਸਟ ਿੋਂ 4 ਤਦਨ ਪਤਿਲਾਂ ਇਿ ਬੰਦ ਿਰੋ।

ਿੁਿਾਡੀ ਿੈਪਸੂਲ ਐਡਂੋਸਿੋਪੀ ਪ੍ਰਤਿਤਰਆ ਇਸ ਸਮੇਂ ਤਨਰਧਾਰਿ ਿੀਿੀ ਗਈ ਿ:ੈ  ________________________________________________________

ਪਿਾ:  ________________________________________________________________________________________________________

ਤਦਨ _________________________________   ਤਮਿੀ  ___________________________________  ਸਮਾਂ  _______________________

ਪ੍ਰਕਿਕਿਆ ਤੋਂ ਪਕਿਲਾਂ ਕਿਨ

ਤਦਨ:
ਆਮ ਬ੍ਰੇਿਫਾਸਟ ਿਰੋ ਅਿੇ ਬਾਅਦ ਤਵੱਚ ਦੁਪਤਿਰ ਦਾ ਭੋਜਨ ਲਵੋ। ਤਫਰ ਪ੍ਰਤਿਤਰਆ ਿੋਂ ਪਤਿਲਾਂ ਬਾਿੀ ਤਦਨ/ਰਾਿ ਲਈ ਸਾਫ ਿਰਲ 
ਖੁਰਾਿ ਸੁਰੂ ਿਰੋ। (ਲਾਲ ਰੰਗ ਵਾਲਾ ਿੁਝ ਨਿੀਂ ਲੈਣਾ)।

ਤਦਨ:

ਸਮਾਂ:  ਸ਼ਾਮ 7:00 ਵਜੇ
ਪੌਲੀਈਿੀਲੀਨ ਗਲਾਈਿੋਲ (MiraLAX®, ClearLax, PureLax, GaviLax, LavaClear ਬ੍ਰਾਂਡ) ਦੇ ਸੱਿ (7) ਿੈਫੁਲਸ (119 ਗ੍ਰਾਮ) ਨੰੂ 32 

ਔਸਂ ਪਾਣੀ ਜਾਂ Gatorade® ਜਾਂ ਸੂਗਰ-ਮੁਿਿ Gatorade (ਲਾਲ ਨਿੀਂ) ਨਾਲ ਤਮਲਾਓ ਅਿੇ ਸਾਰੀ ਸਮੱਗਰੀ ਪੀ ਜਾਓ।

ਤਦਨ:

ਸਮਾਂ:  ਸ਼ਾਮ 9:30 ਵਜੇ

ਰਾਿ 9:30 ਵਜ,ੇ 8 ਔਸਂ ਪਾਣੀ ਨਾਲ 0.6 ਤਮਲੀਲੀਟਰ Mylicon® ਬੂੰ ਦਾਂ ਲਓ। 
ਇਿ GI ਟ੍ਰੈਿਟ ਤਵੱਚ ਬੁਲਬਤਲਆਂ ਨੰੂ ਘਟਾ ਦੇਵੇਗਾ। 
ਰਾਿ 10 ਵਜੇ ਿੋਂ ਬਾਅਦ ਪੀਣ ਲਈ ਿੁਝ ਨਿੀਂ। ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਦੇ ਛੋਟੇ ਘੁੱ ਟ ਭਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਿ ਿੈ।

ਪ੍ਰਕਿਕਿਆ ਿਾ ਕਿਨ

ਤਦਨ:

ਸਮਾਂ:  ਸਵੇਰੇ
ਿੈਪਸੂਲ ਲੈਣ ਿੋਂ 2 ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਦਵਾਈਆਂ ਨੰੂ ਉਦੋਂ ਿੱਿ ਫੜ ਿੇ ਰੱਖੋ ਜਦੋਂ ਿੱਿ ਿੁਿਾਡਾ ਡਾਿਟਰ ਇਸਨੰੂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਾ ਸਮਝ,ੇ ਤਫਰ 
ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਦੇ ਛੋਟੇ ਘੁੱ ਟ ਭਰੋ।

ਤਦਨ:

ਸਮਾਂ:  

ਤਨਰਧਾਰਿ ਿਪੈਸਲੂ ਲੈਣ ਦੇ ਸਮੇਂ ਿੋਂ ਦੋ (2) ਘੰਟੇ ਪਤਿਲਾਂ, 1 ਿਪੈਸਲੂ (17 ਗ੍ਰਾਮ) ਪੋਲੀਈਿੀਲੀਨ ਗਲਾਈਿੋਲ (MiraLax, ClearLax ਆਤਦ) 

ਨੰੂ ਪੂਰੇ ਭਰੇ ਗਲਾਸ ਪਾਣੀ ਜਾਂ Gatorade (ਲਾਲ ਨਿੀਂ) ਨਾਲ ਤਮਲਾਓ। ਪੌਲੀਈਿੀਲੀਨ ਗਲਾਈਿੋਲ ਬੋਿਲ ਦੇ ਤਸਖਰ 'ਿ ੇਇੱਿ ਮਾਪਣ 
ਵਾਲਾ ਢੱਿਣ ਲੱਗਾ ਿੁੰ ਦਾ ਿ ੈਤਜਸ ਤਵੱਚ 17 ਗ੍ਰਾਮ ਪਾਊਡਰ ਪਾਉਣ ਲਈ ਤਨਸ਼ਾਨ ਲਗਾਇਆ ਿੁੰ ਦਾ ਿ ੈਅਿ ੇਰੇਖਾ ਨਾਲ ਦਰਸਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਿ।ੈ

ਤਦਨ:

ਸਮਾਂ:  
ਦਫ਼ਿਰ/ਿਲੀਤਨਿ ‘ਿੇ ਪਿੁੰ ਚਣਾ।

ਸਮਾਂ: CapsoCam Plus ਿੈਪਸੂਲ ਕਨਗਲਣਾ 8 ਔਸਂ ਪਾਣੀ ਤਵੱਚ 0.6 ਤਮਲੀਲੀਟਰ Mylicon ਬੂੰ ਦਾਂ ਨਾਲ।

ਸਮਾਂ: ਿੈਪਸੂਲ ਨੰੂ ਤਨਗਲਣ ਿੋਂ 2 ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਸਾਫ਼ ਿਰਲ ਪਦਾਰਿ ਤਫਰ ਸੁਰੂ ਿਰੋ।

ਸਮਾਂ:
ਿੈਪਸੂਲ ਲੈਣ ਿੋਂ ਚਾਰ (4) ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ, 17 ਗ੍ਰਾਮ ਪੋਲੀਈਿੀਲੀਨ ਗਲਾਈਿੋਲ (MiraLax, ClearLax ਆਤਦ) ਨੰੂ ਪੂਰੇ ਭਰੇ ਇੱਿ ਗਲਾਸ 
ਪਾਣੀ ਜਾਂ Gatorade (ਲਾਲ ਨਿੀਂ) ਨਾਲ ਤਮਲਾਓ, ਸਾਰੀ ਸਮੱਗਰੀ ਪੀ ਜਾਓ।

ਸਮਾਂ:

ਜਦੋਂ ਿੁਸੀਂ ਤਿਆਰ ਿੋਵੋ ਿਾਂ ਿਲਿੇ ਦੁਪਤਿਰ ਦੇ ਖਾਣੇ ਦਾ ਆਨੰਦ ਲਓ। ਿੁਸੀਂ ਦੁਪਤਿਰ ਦੇ ਖਾਣੇ ਤਵੱਚ ਜੋ ਵੀ ਤਲਆ ਿੈ ਉਸ ਨੰੂ ਤਲਖੋ।
___________________________________________________________

ਰਾਿ ਦੇ ਖਾਣੇ ਤਵੱਚ ਆਮ ਤਲਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਖਾਣਾ ਖਾਓ। ਿੋਈ ਿੋਰ ਖੁਰਾਿ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਨਿੀਂ ਿੈ।
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ਮਰੀਜ਼ ਲਈ ਮਿੱਿਵਪੂਰਨ ਜਾਣਿਾਰੀ 

• ਵਧੀਆ ਨਿੀਤਜਆਂ ਲਈ, ਿਦਾਇਿਾਂ ਦੀ ਸਖਿੀ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਿਰੋ। ਿੈਪਸੂਲ ਨੰੂ ਗ੍ਰਤਿਣ ਿੋਣ ਲਈ ਆਮ ਿੌਰ 'ਿ ੇ3-30 ਘੰਟੇ ਲੱਗਣਗੇ। ਜੇਿਰ ਿੁਸੀਂ ਿੈਪਸੂਲ 
ਗ੍ਰਤਿਣ ਿਰਨ ਿੋਂ 72 ਘੰਤਟਆਂ ਬਾਅਦ ਿੈਪਸੂਲ ਨੰੂ ਪਾਸ ਨਿੀਂ ਿੀਿਾ ਿ,ੈ ਿਾਂ ਆਪਣੇ ਡਾਿਟਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਿਰੋ। 

• ਪੁਨਰ ਪ੍ਰਾਪਿੀ ਦੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਤਿਦਾਇਿਾਂ ਨੰੂ ਦੇਖਣ ਲਈ, ਇੱਿ ੇਜਾਓ https://capsovision.com/patient-resources/what-to-expect-with-capsocam/ 

• ਇਸ ਅਤਧਐਨ ਦੇ ਦੁਿਰਾਓ ਿੋਂ ਬਚਣ ਲਈ, ਤਿਰਪਾ ਿਰਿੇ ਿੈਪਸੂਲ ਮੁੜ ਪ੍ਰਾਪਿ ਿੋਣ ਿੱਿ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਾਪਿੀ ਤਨਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਿਰੋ। ਿੈਪਸੂਲ ਮੁੜ ਪ੍ਰਾਪਿ ਿੋਣ 
ਿੱਿ ਪ੍ਰਦਾਨ ਿੀਿੇ ਗਏ ਰੀਟ੍ਰੀਵਲ ਪੈਨ ਦੀ ਵਰਿੋਂ ਿਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖੋ। 

• ਤਿਦਾਇਿ ਅਨੁਸਾਰ ਿੈਪਸੂਲ ਆਪਣੇ ਡਾਿਟਰ ਨੰੂ ਵਾਪਸ ਿਰੋ।

ਿੈਪਸੂਲ ਮੋੜਣ:ੇ ਿੁਿਾਡੇ ਦੇਖਭਾਲ ਪ੍ਰਦਾਿਾ ਦੁਆਰਾ ਚੁਣੇ ਗਏ 2 ਤਵੱਚੋਂ 1 ਤਵਿਲਪ 

ਜੇਿਰ ਿਿੁਾਡੀ ਟੇਿ-ਿੋਮ ਤਿੱਟ ਤਵੱਚ ਪ੍ਰੀ-ਲੇਬਲ ਵਾਲਾ ਪੈਡ ਵਾਲਾ ਤਲਫ਼ਾਫ਼ਾ ਤਦੱਿਾ ਜਾਂਦਾ ਿ,ੈ ਿਾਂ ਿਪੈਸਲੂ ਨੰੂ ਸੀਸੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰੱਖੋ। ਯਿੀਨੀ ਬਣਾਓ ਤਿ ਸੀਸੀ ਦਾ 
ਢੱਿਣ ਬੰਦ ਿ ੈਅਿ ੇਸੀਸੀ ਨੰੂ ਤਲਫ਼ਾਫ਼ ੇਤਵੱਚ ਪਾਓ। ਤਲਫ਼ਾਫ਼ ੇਨੰੂ ਸੀਲ ਿਰੋ ਅਿ ੇਇਸਨੰੂ ਤਿਸ ੇਵੀ FedEx ਡ੍ਰਪੌ ਬਾਿਸ ਜਾਂ ਭਤੌਿਿ FedEx ਸਿਾਨ 'ਿ ੇਛੱਡ ਤਦਓ।

ਰੀਟ੍ਰੀਵਲ ਤਿੱਟ ਤਵੱਚ ਤਦੱਿੀ ਗਈ ਸ਼ੀਸ਼ੀ ਕਿੱਚ ਿੈਪਸੂਲ ਨੰੂ ਆਮ ਿੰਮਿਾਜੀ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਡਾਿਟਰ ਦੇ ਦਫ਼ਿਰ ਤਵੱਚ ਵਾਪਸ ਿਰੋ।

ਜੇਿਰ ਿੁਿਾਡੇ ਿੋਈ ਸਵਾਲ ਿਨ ਿਾਂ ਤਿਰਪਾ ਿਰਿੇ ਸਾਡੇ ਦਫ਼ਿਰ ਨੰੂ ਿਾਲ ਿਰ:ੋ  _______________________

ਤਿਆਰੀ ਵਾਲੀ ਦਵਾਈ ਦੀ ਖਰੀਦਦਾਰੀ

ਨੋਟ:  ਤਿਆਰੀ ਵਾਲੀ ਦਵਾਈ ਿਈ ਅਿਾਰਾਂ ਤਵੱਚ ਆਉਂਦੀ ਿ:ੈ ਆਪਣੀ ਤਿਆਰੀ ਵਾਲੀ ਦਵਾਈ ਖਰੀਦਣ ਵੇਲੇ, ਇਿ ਯਿੀਨੀ ਬਣਾਓ ਤਿ ਿੁਸੀਂ ਪੂਰੀ ਤਿਆਰੀ ਲਈ 
ਿਾਫ਼ੀ ਮਾਿਰਾ ਲੈ ਲਵੋ। 

ਪੋਲੀਿੀਲੀਨ ਗਲਾਈਿੋਲ (MiraLAX®, ClearLax, PureLax, GaviLax, LavaClear ਬ੍ਰਾਂਡ)। ਇੱਿ ਡੱਬਾ(ਬ)ੇ ਖਰੀਦੋ ਤਜਸ ਤਵੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 153 ਗ੍ਰਾਮ ਿੋਵ ੇ(ਿੁਿਾਡੇ 
ਿੋਲ ਸੰਭਾਤਵਿ ਿੌਰ 'ਿੇ ਿੁਝ ਬਤਚਆ ਿੋਵੇਗਾ)।

ਮਾਈਲੀਿਨ ਡ੍ਰੌਪਜ਼ (Mylicon Drops) - ਸਭ ਿੋਂ ਛੋਟੀ ਬੋਿਲ ਸੰਭਵ ਿ…ੈ ਿੁਿਾਨੰੂ ਤਸਰਫ਼ ਿੁੱ ਲ1.2 ਤਮਲੀਲੀਟਰ ਦੀ ਲੋੜ ਿੋਵੇਗੀ।


