Capsuleendoscopie
Gebruik van de CapsoCam Plus®
De enige capsule met een
panoramisch beeld van 360˚
Als u lijdt aan ijzertekort, de ziekte van Crohn, coeliakie,
bloedingen of bloedarmoede, kan het zijn dat uw arts
een capsule-endoscopieprocedure voorschrijft om
eventuele afwijkingen in uw dunne darm (een deel van het
maagdarmkanaal) te visualiseren.

Ontworpen voor de vrijheid van de patiënt

Wat is capsule-endoscopie?
Capsule-endoscopie is een procedure die uw arts in staat
stelt om gebruik te maken van zeer kleine camera's in een
capsule die wordt ingeslikt om uw dunne darm te bekijken
terwijl de capsule daardoor heen gaat. Bij gebruik van
traditionele, meer invasieve endoscopische procedures is
dit gebied moeilijk te bereiken en te bekijken.

DUNNE
DARM

Hoe werkt de CapsoCam Plus?
De CapsoCam Plus maakt unieke videobeelden van 360˚
van uw spijsverteringskanaal terwijl hij zich door uw
systeem begeeft. De procedure is eenvoudig:
• Voer een eenvoudige darmvoorbereiding uit op
de dag vóór uw procedure om te zorgen voor een
schoon beeld van uw darmen.
• Slik de capsule in met een vol glas water.
• Vang de capsule 3–30 uur later op met een
eenvoudige opvangprocedure na de ontlasting.
• Breng de capsule terug naar uw arts.
• Uw arts zal de video bekijken en de bevindingen met
u bespreken.

De CapsoCam Plus-capsule
is ongeveer zo groot als een
grote multivitamine en kan
met een paar slokjes water
worden ingeslikt.

Zal dit pijn doen?
U voelt geen pijn wanneer u de capsule inslikt of
wanneer de capsule door uw spijsverteringskanaal
gaat. De CapsoCam Plus-capsule moet uw lichaam
op natuurlijke wijze verlaten met de ontlasting. In
tegenstelling tot andere endoscopische procedures
hoeft u niet te worden verdoofd.

Hoe bereid ik me voor op het
innemen van de capsule?
Voordat u uw capsule inslikt, geeft u uw arts een lijst met
alle medicatie, allergieën voor medicatie, en medische
aandoeningen. Uw arts laat u weten wanneer u dient te
beginnen met vasten. Ook geeft hij/zij u instructies voor
vóór en na de procedure. Voor een zo groot mogelijke
kans op een geslaagd resultaat moet u alle instructies
van uw arts nauwgezet in acht nemen.

'	Mijn patiënten vinden de CapsoCam Plusprocedure bijzonder gemakkelijk om uit te
voeren en zijn verbaasd hoe eenvoudig het is
om de capsule in te slikken en op te vangen.'
Thomas Pachofszky, M.D.
Afdeling Gastro-enterologie, hepatologie en endoscopie
Rudolfstiftung-ziekenhuis, Wenen, Oostenrijk

'	Onze algehele ervaring [met de CapsoCam
Plus] voor de patiënt is uitmuntend. Er is geen
sprake van pijn, problemen of moeilijkheden
en het is bijzonder eenvoudig.'
Prof. Jean Christophe Saurin, M.D.
Edouard Herriot-ziekenhuis, Lyon, Frankrijk

Hoe vang ik de capsule op?
Voordat u de CapsoCam Plus-capsule inslikt,
krijgt u van uw arts een CapsoRetrieve-kit.
Neem de kit mee naar huis en neem de
gebruiksaanwijzing onmiddellijk door. Als u
vragen hebt, bespreek deze dan met uw arts.
Ook wilt u de CapsoVision-website wellicht bezoeken,
waar u een korte video over de procedure voor het
opvangen van de capsule kunt bekijken.

	
U kunt ook naar onze website gaan om een

korte instructievideo over het opvangen van
de CapsoCam Plus-capsule te bekijken op:

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

Met de CapsoRetrieve-kit
is de capsule gemakkelijk
op te vangen.

1

Wanneer het tijd is voor
een ontlasting, zet u de
opvangbak op de achterkant
van de toiletpot.

2

Giet zo nodig water in de bak
om de capsule gemakkelijker
te kunnen zien.

3

Om de capsule op te vangen
zonder uw handen daarbij
te gebruiken, gebruikt u de
magnetische staaf om de
capsule uit de bak op te vangen.

4

Gebruik de deksel om de
capsule los te maken van de
magnetische staaf en plaats
de capsule in de flacon.

5

Vergrendel de deksel en
breng de flacon terug naar
de artsenpraktijk.

Met de CapsoRetrieve-kit is ook een gebruiksaanwijzing meegeleverd die u bij de gehele
procedure voor het opvangen van de capsule helpt.
Lees de instructies aandachtig door en bespreek
eventuele vragen met uw arts.

Informatie over de afspraak voor de procedure
Datum van de procedure:
Dag van de procedure:
Tijdstip van de procedure:

Contactgegevens:

Informatie over risico's

Hoewel hier zelden sprake van is, gaan alle capsule-endoscopieprocedures met enig risico gepaard. Mogelijke complicaties zijn
onder meer aspiratie en achterblijven van de capsule vanwege
obstructie in de dunne darm. De endoscopische plaatsing
kan aanvullende risico's als gevolg van de procedure met zich
meebrengen. Het kan nodig zijn medisch, endoscopisch of
chirurgisch in te grijpen om deze complicaties te verhelpen als
zij zouden optreden. Nadat de CapsoCam Plus is ingenomen en
totdat de capsule wordt uitgescheiden, mogen patiënten niet in de
nabijheid van sterke elektromagnetische velden zoals MRI verkeren
om letsel te voorkomen. Vraag uw arts om nadere informatie.
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