
Kapslová 
endoskopie 
pomocí kapsle CapsoCam Plus® 
Jediná kapsle s 360˚ 
panoramatickým rozhledem

Pokud trpíte nedostatkem železa, Crohnovou 

chorobou, celiakií, krvácením nebo anémií, může váš 

lékař předepsat kapslovou endoskopii k vizualizaci 

možných abnormalit v tenkém střevě (části vašeho 

gastrointestinálního traktu).

Zkonstruováno k volnosti pacientů



TENKÉ 
STŘEVO

Co je to kapslová endoskopie?

Kapslová endoskopie je procedura, při které spolknete 
kapsli s miniaturními kamerami a lékař si může 
prohlédnout tenké střevo, když jím kapsle projde. Tato 
oblast je obtížně dostupná a zobrazitelná tradičními, více 
invazivními endoskopickými procedurami.

Jak CapsoCam Plus funguje?

CapsoCam Plus pořizuje při průchodu tělem jedinečné 
360° video vašeho zažívacího traktu.  
Postup je jednoduchý: 

 •  Den před samotnou procedurou provedete 
snadnou očistu střev, aby byla při zobrazení  
dobře vidět.

 •  Kapsli při spolknutí zapijete plnou sklenicí vody.

 •  Za 3–30 hodin kapsli jednoduchým postupem 
vyzvednete, až půjdete na stolici.

 •  Kapsli přinesete zpět lékaři.

 •  Lékař si prohlédne video a probere s vámi nálezy.



Pocítím nějakou bolest?

Při polknutí kapsle ani jejím průchodu zažívacím 
ústrojím byste žádnou bolest pociťovat neměl(a). Kapsle 
CapsoCam Plus by měla přirozeně vyjít se stolicí. Na 
rozdíl od jiných endoskopických výkonů nebude potřeba 
žádná sedace.  

Jak se připravím na  
polknutí kapsle?

Než spolknete kapsli, dejte svému lékaři informace  
o všech užívaných lécích, alergiích na léky  
a onemocněních. Lékař vám řekne, kdy přestat jíst. 
Poučí vás také, jak postupovat před procedurou a po ní. 
Pečlivě dodržujte všechny pokyny svého lékaře, abyste 
maximalizoval(a) pravděpodobnost úspěchu procedury.

„Procedura s kapslí CapsoCam Plus mým 
pacientům přijde velmi snadná a překvapuje 
je, jak jednoduché je kapsli spolknout a znovu 
vyzvednout.“
MUDr. Thomas Pachofszky
Oddělení gastroenterologie, hepatologie a endoskopie
Nemocnice Rudolfstiftung, Vídeň, Rakousko

Kapsle CapsoCam Plus je 
přibližně velikosti velké 
multivitaminové kapsle  
a lze ji snadno spolknout  
s několika doušky vody.



Jak kapsli vyzvednu?

Než kapsli CapsoCam Plus spolknete, lékař vám poskytne 
soupravu k jejímu vyzvednutí, CapsoRetrieve Kit.  
Soupravu si vezměte domů a ihned si pročtěte návod  
k použití. Budete-li mít otázky, obraťte se na svého lékaře.

Můžete také navštívit webové stránky společnosti 
CapsoVision a podívat se na krátké video o postupu 
vyzvednutí kapsle.

  Můžete také navštívit naše webové stránky  
a podívat se na krátké video o tom, jak kapsli 
CapsoCam Plus vyzvednout: 

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

„Naše zkušenosti [s kapslí CapsoCam Plus]  
u pacientů jsou obecně vynikající. Žádná bolest, 
problémy či obtíže, je to velmi jednoduché.“
prof. MUDr. Jean Christophe Saurin
Nemocnice E. Herriota, Lyon, Francie



K soupravě CapsoRetrieve Kit jsou také přibalené 

pokyny, které vás provedou postupem vyzvednutí 

kapsle. Pozorně si je přečtěte a s případnými otázkami 

se obraťte na svého lékaře.

Až budete potřebovat jít na 
stolici, umístěte síto  
k vyzvednutí kapsle do zadní 
části záchodové mísy.

Pokud bude potřeba, 
propláchněte síto vodou, aby 
kapsli bylo lépe vidět.

Kapsli ze síta vyzvedněte 
bez dotýkání rukama 
magnetickou tyčkou.

Víčkem kapsli oddělte od 
magnetické tyčky a uložte ji 
do lahvičky. 

Zavřete víčko a lahvičku 
vraťte svému lékaři.
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Se soupravou 
CapsoRetrieve Kit je 
vyzvednutí kapsle snadné.



Informace o rizicích
Rizika jsou sice vzácná, ale do určité míry se pojí se 
všemi procedurami kapslové endoskopie. Možnými 
komplikacemi jsou vdechnutí a zadržení kapsle vzhledem  
k obstrukci tenkého střeva. Další rizika procedury se mohou 
pojit s endoskopickým zavedením. Pokud by se komplikace 
vyskytly, mohlo by si jejich řešení vyžádat lékařskou, 
endoskopickou nebo chirurgickou intervenci. V době mezi 
spolknutím a vyloučením kapsle CapsoCam Plus nesmí 
pacienti v zájmu prevence zranění být v blízkosti silných 
magnetických polí, např. magnetické rezonance (MR). Další 
informace si vyžádejte od svého lékaře.
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