
Nội Soi Bằng 
Viên Nang 
Sử dụng CapsoCam Plus® 
Viên nang duy nhất có góc nhìn 
toàn cảnh 360˚

Nếu bạn bị thiếu sắt, mắc bệnh Crohn, bệnh Celiac, 

xuất huyết hoặc thiếu máu, bác sĩ có thể chỉ định 

thủ thuật nội soi bằng viên nang để quan sát 

được những bất thường có thể có bên trong ruột 

của bạn (một phần thuộc đường tiêu hóa (GI)).

Được thiết kế để đem đến sự tự do cho bệnh nhân



Nội soi bằng viên nang là gì?
Nội soi bằng viên nang là một thủ thuật cho phép 
bác sĩ sử dụng một camera tí hon đặt trong một viên 
nang được nuốt qua miệng để quan sát ruột non của 
bạn khi viên nang này đi qua. Khu vực này khó thăm 
khám và quan sát bằng thủ thuật nội soi truyền 
thống vốn mang tính xâm lấn nhiều hơn.

CapsoCam Plus hoạt động như 
thế nào?
CapsoCam Plus quay lại một đoạn video 360º duy 
nhất của đường tiêu hóa khi nó đi qua hệ tiêu hóa  
của bạn. Thủ thuật này rất dễ thực hiện:

 •  Tuân theo các bước chuẩn bị đường ruột dễ 
thực hiện vào trước ngày thực hiện thủ thuật  
để đảm bảo thu được hình ảnh ruột sạch sẽ.

 • Nuốt viên nang với một cốc nước đầy.

 •   Thu hồi lại viên nang từ 3-30 giờ sau đó bằng  
một quy trình thu hồi đơn giản sau khi bạn  
đi đại tiện.

 •  Gửi qua bưu điện hoặc đem viên nang trở lại  
cho bác sĩ.

 •  Bác sĩ sẽ kiểm tra video và chia sẻ kết quả  
với bạn.
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Tôi có cảm thấy đau không?

Bạn sẽ không cảm thấy đau khi nuốt viên nang hoặc  
khi viên nang đi qua đường tiêu hóa của bạn. Viên nang 
CapsoCam Plus sẽ được bài tiết tự nhiên khi bạn đi đại 
tiện. Khác với các thủ thuật nội soi khác, bạn sẽ không 
cần phải dùng thuốc an thần.   

Tôi chuẩn bị để lấy viên nang 
như thế nào?

Trước khi nuốt viên nang, hãy cho bác sĩ biết danh 
sách tất cả các thuốc, tình trạng dị ứng và các bệnh 
trạng. Bác sĩ sẽ cho bạn biết khi nào cần bắt đầu nhịn 
đói. Bác sĩ cũng sẽ cho bạn biết hướng dẫn trước và sau 
khi thực hiện thủ thuật. Để xác suất có kết quả thành 
công cao nhất, hãy tuân thủ cẩn thận tất cả các hướng 
dẫn của bác sĩ.

“  Bệnh nhân của tôi luôn ngạc nhiên vì việc 
nuốt viên nang CapsoCam Plus quá dễ dàng.  
Và việc thu hồi lại viên nang củng không khó 
khăn gì cho bệnh nhân.”

  Bác sĩ tiêu hóa Michael Bass  
 Bác sĩ chuyên khoa tiêu hóa thuộc Delaware, Newark, DE

Viên nang CapsoCam Plus 
có kích thước bằng khoảng 
một viên vitamin tổng hợp 
lớn và có thể nuốt được với 
vài ngụm nước.



Tôi thu hồi viên nang như 
thế nào?
Trước khi bạn nuốt viên nang CapsoCam Plus,  
bác sĩ sẽ cung cấp cho bạn một bộ kit CapsoRetrieve. 
Đem bộ kit về nhà và xem Hướng dẫn sử dụng 
ngay lập tức. Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào, hãy nhớ 
nói chuyện với bác sĩ.

Cũng có thể bạn muốn xem trang web CapsoVision, 
trên đó có một đoạn video tóm tắt quy trình thu 
hồi viên nang.

  Bạn cũng có thể truy cập trang web của 
chúng tôi để xem một đoạn video hướng 
dẫn ngắn về cách thu hồi viên nang 
CapsoCam Plus tại: 

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

“  Khi được lựa chọn, bệnh nhân của tôi thích  
dùng CapsoCam Plus hơn. Bệnh nhân có thể đến, 
nuốt viên nang và quay trở lại sinh hoạt bình 
thường mà không ai biết rằng họ đang thực hiện 
một thủ thuật.”

 Bác sĩ tiêu hóa, bác sĩ xương khớp, Ian Storch
 Cố vấn về tiêu hóa thuộc Long Island, New Hyde Park, NY



Bộ kit CapsoRetrieve cũng có các hướng dẫn cho 
bạn về các bước trong quy trình thu hồi viên nang. 
Đọc kỹ hướng dẫn và trao đổi với bác sĩ nếu bạn  
có bất kỳ câu hỏi nào.

Khi đến giờ đi đại tiện,  
đặt Thau thu hồi vào phía  
sau bồn vệ sinh.

Nếu cần, đổ nước vào thau để 
dễ nhìn thấy viên nang hơn.

Để thu hồi mà không cần dùng 
tay, sử dụng đũa nam châm để 
hút viên nang lại từ trong thau.
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Bộ kit CapsoRetrieve giúp 
việc thu hồi viên nang trở 
nên đơn giản.

INSTRUCTIONSINSTRUCTIONS

Đặt viên nang vào hộp đựng 
viên nang. Bạn có thể sử dụng 
nắp hộp đựng để gỡ viên nang 
ra khỏi đũa nam châm.

Đóng nắp lại và gửi trả hộp 
đựng viên nang về phòng 
mạch bác sĩ.

Hoặc nếu bác sĩ cung cấp cho 
bạn một bao thư FedEx® đã trả 
trước cước phí bưu điện, hãy 
đặt hộp đựng viên nang vào 
bao thư và đến gửi tại bất kỳ 
cơ sở nào của FedEx.



Thận trọng: Luật liên bang giới hạn thiết bị này chỉ được bán bởi 
hoặc bán theo y lệnh của nhân viên y tế có giấy phép hành nghề.

Thông Tin Về Rủi Ro
Mặc dù hiếm gặp, tất cả các quy trình nội soi bằng  
viên nang đều có một số rủi ro. Các biến chứng có thể 
bao gồm bị hút và viên nang bị mắc kẹt do tắc nghẽn 
ruột non. Việc thực hiện nội soi có thể có thêm nguy  
cơ từ thủ thuật. Có thể cần tới biện pháp can thiệp y tế, 
nội soi hoặc phẫu thuật để giải quyết những biến chứng 
này nếu chúng xảy ra. Sau khi uống CapsoCam Plus 
cho đến khi viên nang được bài tiết ra ngoài, bệnh nhân 
không được ở gần bất kỳ vùng có từ trường mạnh nào, 
chẳng hạn như MRI, để tránh tổn thương. Hỏi bác  
sĩ để có thêm thông tin.
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Thông Tin Đặt Hẹn Làm Thủ Thuật
Ngày thực hiện thủ thuật:

Thứ (trong tuần) thực hiện thủ thuật:

Thời gian thực hiện thủ thuật:

Thông tin liên hệ:

 


