تعليمات الستخدام

®CapsoCamPlus

عر�
بي

0197

دواعي االستعمال

تم تصميم نظام كبسولة  ®CapsoCam Plusلتصوير
الغشاء المخاطي أ
للمعاء الدقيقة ف� ض
المر� الذين تت�اوح
ي
ويمكن استخدامه كأداة �ف
أعمارهم من ي ن
عام� فما فوق.
ي
الكشف عن تشوهات أ
المعاء الدقيقة.

دواعي االستعمال مع أ
الطفال

والرشادات المتاحة المنشورة ت
ح�
بنا ًء عىل مراجعة المنشورات إ
آ
التنظ� الكبسول ( )CEعند ض
المر�
الن ،فإن دواعي استعمال ي
ي
الطفال هي آ
من أ
كال�:ت
•تشخيص مرض ي أ
االلتها� ( ،)IBDبما ف ي� ذلك
المعاء
بي
تقييم مرض كرون المشتبه فيه ( )CDت
وال� ُّصد
للمر� من أ
التشخيص المستمر ض
ين
المصاب�
الطفال
ي
بمرض كرون المستقر.
• يز
بتحديد
الكبسول ( )CEالعادية
التنظ�
تتم� دراسة
ي
ٍ
عال الستبعاد مرض كرون ي أ
للمعاء الدقيقة.
ٍ
الكبسول ف ي� حاالت
التنظ�
•يجب التوصية باستخدام
ي
ي
التنظ� التقليدي
االشتباه ف ي� مرض كرون عندما يكون
ي
وأدوات التصوير يغ� مجدية أو يغ� تشخيصية وال
توجد أعراض انسداد ف� أ
المعاء.
ي
•ينبغي النظر بعناية ف ي� احتمالية االحتفاظ بالكبسولة
أ
لدى ض
ين
الصابة بتضيق المعاء،
المر�
المعرض� لخطر إ
ف
وخاصة أولئك الذين لديهم جراحة سابقة ي� البطن
والذين يعانون من مرض كرون المشتبه به أو المستقر.
•تشخيص نز
المعدي الغامض ( )OGIBو  /أو
ال�يف َ
أ
النيميا المزمنة  -كطريقة تشخيص بديلة وكأداة إلدارة

المر� من أ
 OGIBعند ض
الطفال.
•تشخيص متالزمات البوليبات  -توف� الكشف آ
المن
ي
للورام الحميدة الصغ�ة ف� أ
والدقيق أ
المعاء لدى
ي ي
أ
الكبسول
التنظ�
يكون
قد
التحديد،
وجه
عىل
الطفال.
ي
ي
ف
ض
أداة مفيدة ي� فحص ومراقبة المر� الذين يعانون من
متالزمة ت ز
بوي�جيغرز (.)PJS
مفيدا كطريقة تشخيص
التنظ�
قد يكون
الكبسول ً
ي
ي
بديلة
ال� تؤثر عىل أ
أ
أ
ت
الطفال مثل :مرض
•للمراض الخرى ي
االضطرابات الهضمية ومتالزمات سوء االمتصاص،
وتوسع أ
الوعية اللمفاوية ،ومرض الطعم ضد
المضيف ،وآالم البطن المزمنة ،وعدم النمو.

وصف الجهاز

 CapsoCam Plusهي كبسولة قابلة لالستعمال مرة
التنظ� ف ي� الذاكرة
واحدة ،تستوعب وتخزن صور فحص
ي
أثناء تحركها بع� الجهاز الهضمي ،مدفوعة يالتمعج
الطبيعي .يستعيد المريض الكبسولة باستخدام مجموعة
ت
االس�جاع المقدمة ويعيدها إىل الطبيب (أو يرسل
بال�يد إىل مركز نز
الت�يل ف ي� مظروف مسبق
الكبسولة
ب
الدفع) حيث تتم معالجة الكبسولة نز
وت�يل البيانات.
يمكن مراجعة الصور عىل جهاز كمبيوتر أو جهاز لوحي
(بلدان محددة فقط) .تفرز الكبسولة عادة خالل 3
ساعات إىل  30ساعة بعد ابتالعها.

ملحقات CapsoCam Plus

•مجموعة ت
االس�جاع  :CapsoRetrieveالغرض منها جمع
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ت
ال� تم إفرازها.
كبسولة  CapsoCam Plusي
• برنامج  :CapsoViewمخصص نز
لت�يل الصور من كبسوالت
 CapsoCam Plusوإنشاء ملفات الفيديو ومراجعة مقاطع
الفيديو والتعليقات عىل الصور وإنشاء التقارير.
• نظام الوصول إىل البيانات كبسولة  :CapsoAccessمخصص
للوصول إىل البيانات من كبسولة .CapsoCam Plus
• برنامج  CapsoCloudالمستند إىل السحابة :يهدف إىل إدارة
صور اختبار  CapsoCam Plusللمريض ومراجعة الصور
وتحليلها (بلدان محددة فقط).
التصنيفات
IP68
النوع  BFالجزء المنطبق
 3.1Vتيار ش
مبا� يعمل بالبطارية
أمب�
ملل ي
 10ي
الفئة IIa
االسم ت
المش�ك للجهاز
الالسلك ،الكبسولة
الهضمي،
الجهاز
التصوير،
النظام،
ي
نطاق التشغيل
يعمل الجهاز ف ي� الجسم الحي .خارج الجسم الحي يعمل ف ي�
النطاقات البيئية التالية—
درجة الحرارة 40-5 :درجة مئوية الرطوبة %5 :إىل %95
الضغط الجوي 59 :كيلوباسكال إىل  105كيلوباسكال
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بيئة التشغيل
بيئات االستخدام المقصودة لجهاز  CapsoCam Plusهي
بيئة الرعاية الصحية نز
الم�لية ،والمستشفيات ،والنقل والبيئات
المتنقلة.
موانع االستخدام
يُمنع استخدام كبسولة  CapsoCam Plusعند ض
المر�:
•الذين يعلمون أو يشتبهون ف ي� وجود عوائق بالجهاز الهضمي
تضيق أو ناسور
لديهم أو ًّ
•الحوامل
•من يعانون من خزل المعدة
•من لديهم اضطراب ف ي� البلع

حالة المريض

يجب أن يفكر الطبيب ف� تنفيذ سلسلة أ
المعاء الدقيقة
ي
المر� المشتبه �ف
قبل استخدام هذا الجهاز مع ض
ف ي
إصابتهم بالتضيق أو الناسور .راجع المخاطر ي� الصفحة
الضافية المتعلقة بحاالت ض
المر�
 4لمعرفة المخاطر إ
المحددة.

أ
الحداث السلبية

قد تتضمن أ
الحداث السلبية المحتملة المرتبطة
يل:
باستخدام هذا الجهاز ما ي
•االنسداد أو واالنثقاب أو إصابة الغشاء المخاطي أو
نز
ال�يف
•شفط الكبسولة.
•تأخر أو عدم إفراز الكبسولة
• ف ي� بعض الحاالت ،يلزم التدخل إلزالة الكبسولة.
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تنبيهات

ين
الموظف� فقط ،الذين تم تدريبهم عىل
•تأكد من أن
للتنظ�
الجراءات التشغيلية لنظام CapsoCam Plus
إ
ي
الكبسول ،هم الذين يستخدمون النظام.
ي
• ف ي� عدد قليل من الحاالت ،قد ال تقوم كبسوالت
 CapsoCam Plusبتصوير أ
المعاء الدقيقة بأكملها
بسبب االختالفات ف ي� الحركة الهضمية للمريض أو
ش
الت�يح.
ئ
النها� فقط من قبل أطباء
التشخيص
يتم
أن
يجب
•
ي
ين
الكبسول.
التنظ�
تفس� صور
ي
مدرب� عىل ي
ي

الفوائد

•أداة  Cam Plus Capsuleهي أداة لتصور الجهاز
الهضمي وتحديدا أ
المعاء الدقيقة.
ً
ت
الرسال بال�ددات
•يعمل النظام دون استخدام إ
الراديوية ( ،)RFوبالتال ال يُمنع استخدامه ض
للمر�
ي
الذين لديهم أجهزة ت
إلك�ونية قابلة للزرع.
•يتم تخزين بيانات التشخيص عىل الكبسولة ،مما
يسمح ض
للمر� بإجراء العملية دون الحاجة إىل ارتداء
جهاز استقبال خارجي.
•يوفر  CapsoCam Plusبديال ً بسيطًا وآم ًنا وأقل توغال ً
إلجراءات التصوير بالمنظار التقليدية.
•الجراء ال يتطلب التخدير أو أ
الشعة.
إ

المخاطر

الجراءات الطبية تحمل بعض المخاطر .ال
•جميع إ
يجب استخدام المعلومات الواردة ف ي� هذا الدليل
كبديل للنقاش مع مقدمي الرعاية الصحية حول
التشخيص والعالج.
مناسبا
الكبسول ليس
للتنظ�
•جهاز CapsoCam Plus
ي
ً
ي
لجميع ض
المر��.
يُمنع استخدام كبسوالت الفيديو CapsoCam Plus
مع ض
المر� الذين يعانون من انسداد أو اعتالل أو
نواس� الجهاز الهضمي المعروفة أو المشتبه فيها،
ي
ض
والمر� الذين يعانون من خزل
والمريضات الحوامل،
ض
والمر� الذين يعانون من اضطرابات البلع.
المعدة
البالغ عن احتباس الكبسولة ،الذي يُعرف عىل أنه
•تم إ
أ
ف
وجود كبسولة ي� الجهاز الهضمي ل ثك� من  72ساعة،
الداخل
التنظ�
ف ي� أقل من  ٪2من جميع إجراءات
ي
ي
للكبسولة.
•أسباب االحتفاظ بالكبسولة المذكورة ف ي� المنشورات
هي آ
كال ت ي� :تقييدات  ،NSAIDمرض كرون ،أورام
المعاء الدقيقة ،التصاقات أ
أ
المعاء ،التقرحات ،
أ
الشعاعي.
والتهاب المعاء إ
•وعىل الرغم من أن كل خطر قد تمت معالجته
المكان ،فهناك احتمال أن يفشل
وتخفيفه بقدر إ
أ
 CapsoCam Plusبسبب مشاكل المكونات والجهزة
ف
ت
تأخ� التشخيص
ال� قد تتسبب ي� ي
ب
وال�جيات والتعبئة ي
أو تدهور جودة الصورة أو الفحص يغ� المكتمل أو
تلف البيانات.
•تم التعامل مع مخاطر ترسب الكبسولة والحساسية
والتلوث البيولوجي والعدوى إىل أقىص حد ممكن.
هناك احتمال أن يحدث ذلك إذا لم يتم توخي الحذر

رقم الوثيقة – IFU-2320-AR :المراجعة  :Jتاريخ المراجعة 2020/11

4

ف ي� التعامل مع المنتج وفقا لتعليمات االستخدام
هذه وإجراءات المستشفى ،ولكن احتمالية حدوث
جدا.
ذلك منخفضة ً
تش� الملخصات ف ي� المطبوعات المنشورة إىل أن
• ي
تقريبا نز
لل�يف
خطر االحتفاظ بالكبسولة يبلغ ً ٪1.5
الغامض ،و  ٪1.4لمرض كرون المشتبه به ،و ٪5
لمرض كرون المعروف ،و  ٪2.1آلفات أ
الورام.
[.]2[ ،]1
التنظ�.1067-1065 :37 ;2005 �.
[ ]1كيف وآخرون.
ي
تنظ� الجهاز الهضمي;2010 .
[ ]2جوان وآخرون .ي
.286-280 :71

اعتبارات خاصة لطب أ
الطفال

•يجب أ
الخذ باالعتبار المخاطر مقابل الفوائد ت
الم�تبة عىل
أ
أ
ض
إجراء سلسلة المعاء الدقيقة عند المر� من الطفال
اس� ف ي�
لتقييم وجود أو عدم وجود تضيقات أو نو ي
أ
أ
أ
المعاء الدقيقة ض
التأث�
للمر� من الطفال لن خطر ي
أك� عىل الطفل
الضار المحتمل للإشعاع قد يكون ب
والدقة التشخيصية لهذا إالجراء قد ال تستبعد بشكل
فعال احتمالية احتباس الكبسولة.
التنظ� بالر ي ن
المغناطيس ( )MREأو
ن�
يجب اعتبار
ي
ي
السا ِل ِك َّية طرقًا تشخيصية ممكنة لتقييم
إعطاء كبسولة َ
اس� والمخاطر
الوجود المحتمل للتضيقات أو النو ي
المحتملة الحتباس الكبسولة.
•يجب أ
الخذ باالعتبار المخاطر مقابل الفوائد لكبسولة
السالكية المتاحة تجارياً لتقييم سالكية أ
الصغ�ة
معاء
ال
ي
َ ِ ِ َّ
لكبسولة  30.5( CapsoCam Plusملم ×  11.3ملم) عند
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أ
ف
ض
و� ي ن
السا ِل ِك َّية
ح� أن أكبسوالت َ
المر� من الطفال .ي
هي أدوات مفيدة لتقييم سالكية المعاء الدقيقة ،
فإنها ال ي ز
دائما وجود تضيقات محتملة
تم� بشكل كامل ً
ف� أ
المعاء الدقيقة.
ي
قد تؤدي كبسوالت السالكية إىل زيادة خطر العدوى
واالنثقاب ألنها قد تُحبس أ
المعاء الدقيقة .يجب
َ
الرجوع إىل توصيات ش
ال�كة المصنعة فيما يتعلق
باستخدام كبسوالت السالكية المتاحة تجارياً أ
للطفال.
•ينبغي النظر ف ي� المخاطر مقابل الفوائد عند استخدام
المر� من أ
التنظ� الكبسول عند ض
الطفال كطريقة
ي
ي
تشخيص أولية لتقييم وجود  OGIBالمشتبه فيه و
أ
 /أو فقر الدم المزمن لنه ال توجد تقييمات رسيرية
تعالج عىل وجه التحديد دواعي استعمال أو أداء
التنظ� الكبسول عند أ
ين
المصاب� بـ .OGIB
االطفال
ي
ي
ح� النآ
تش� الدالئل إالرشادية الرسيرية المنشورة ت
ي
تنظ� القولون يتم استخدامها
تنظ� المعدة أو ي
إىل أن ي
المر� من أ
كطرائق تشخيصية أولية عند ض
الطفال
المشتبه أو الموثق بأن لديهم  OGIBو  /أو فقر دم
الكبسول فعاال ً كطريقة
التنظ�
مزمن .قد يكون
ي
ي
فشل الطرق أ
الخرى
تشخيصية لالستخدام عند
ف ي� توثيق العالقة السببية لـ  OGIBو  /أو فقر الدم
المزمن.
•يجب أ
الخذ باالعتبار المخاطر مقابل الفوائد عند
المر� من أ
التنظ� الكبسول مع ض
الطفال
استخدام
ي
ي
ف ي� حاالت سوء التغذية المختلفة حيث توجد بعض
تش� إىل أن ض
المر�
البيانات المحدودة من مصدر واحد ي

رقم الوثيقة – IFU-2320-AR :المراجعة  :Jتاريخ المراجعة 2020/11

من أ
الطفال الذين لديهم انخفاض ف ي� ش
مؤ� كتلة الجسم
ث
قد يكونون أك� عرضة الحتباس الكبسولة.
المر� من أ
التنظ� الكبسول لدى ض
الطفال،
•إن مضاعفات
ي
ي
مع أنه نادراً ما يُنظر إليها بنا ًء عىل مراجعة المبادئ
ض
التوجيهية المنشورة ،تتشابه مع تلك الموجودة عند المر�
البالغ� ،مع كون احتباس الكبسولة هو ث
ين
أك� المضاعفات
أهمية .يجب النظر أ ف ي� إمكانية احتباس الكبسولة عند وصف
الكبسول للطفال.
التنظ�
ي
ي
ت
ين
المستخدم� من
ال� لوحظت عند
المضاعفات إالضافية ي
• أ
الطفال هي :الغثيان ،عدم القدرة عىل ابتالع الكبسولة،
ض
مر� يغ� معروف ،واالحتباس
تأخر زمن العبور لسبب ي
المعدي المؤقت.

أ

تحض� ال أمعاء
ي
المر� تحض� أ
الطباء من ض
المعاء.
سيطلب
ي

التحض� لالستخدام
ي
المصنوع من رقائق أ
اللمونيوم .ال
•افحص الغطاء
ف
ف
تستخدمه إذا لوحظ أي قطع ي� الغطاء أو ي� رقاقة
أ
اللمونيوم نفسها.
بتحض� كوب أو زجاجة ماء .الكمية الموىص بها
•قم
ي
من الماء هي  0.5تل�
توجيهات استخدام CapsoCam Plus

تقش� غطاء الرقاقة.
1.افتح حزمة الكبسولة عن طريق ي
البالستيك
2.باستخدام القفازات ،قم بإزالة الغطاء
ي
الذي يغطي الكبسولة.
بعيدا
3.أمسك الكبسولة بعناية ثم اسحبها للخارج ً
عن العبوة .احرص عىل عدم إسقاط الكبسولة عىل
أ
ال ض�ار بها،
الرض .قد يؤدي إسقاط الكبسولة إىل إ
ما قد يؤدي إىل عدم اكتمال الفحص تأكد من أن
المغناطيس الموجود ف ي� العبوة يغ� متصل بالكبسولة
قبل البلع.

 4.ف ي� غضون ش
تقريبا من إزالتها من المغناطيس
ع� ٍ
ثوان فً
لتش� إىل أن
سوف تبدأ مصابيح  LEDي� الوميض ي
الكبسولة قد تم تنشيطها.
إذا لم يتم تنشيط الكبسولة ف ي� غضون  20ثانية بعد إزالتها
من العبوة ،فقم بوضع طرف الكبسولة الذي به
البطارية مقابل المغناطيس الموجود ف ي� الحزمة وكرر
الخطوة  4مرة أخرى .يبدأ تنشيط الكبسولة ،فإن
ن
تعا� من خلل ويجب استبدالها.
الكبسولة ي
5.يجب وضع الكبسولة داخل فم المريض وابتالعها
بكوب الماء بالكامل .يجب عىل ض
المر� تجنب قضم
الكبسولة .يجب ابتالع الكبسولة ف ي� غضون  10دقائق
من إزالتها من العبوة .إذا كان المريض يغ� قادر عىل
ابتالع الكبسولة ف� غضون هذه ت
الف�ة ،فأعد الكبسولة
ي
إىل الحزمة مع جعل طرف الكبسولة الذي به البطارية
يلمس المغناطيس الموجود داخل الحزمة ،وهذا
يؤدي إىل إلغاء تنشيط الكبسولة.
6.قد يشارك المريض ف� أ
النشطة اليومية العادية بينما
ي
تنتقل الكبسولة خالل الجهاز الهضمي .يجب عىل
المريض استشارة الطبيب إذا كان لديه أسئلة حول
المشاركة ف� نشاط ي ن
مع�.
ي
7.الكبسولة تفرز عادة ي ن
ب�  3ساعات و  30ساعة بعد
َ
ابتالعها.
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مجموعة ت
اس�جاع الكبسوالت ®:CapsoRetrieve

تنبيه! اجعل العصا المغناطيسية عىل بعد 5
سم عىل أ
القل من أجهزة تنظيم ض�بات القلب
أ
وغ�ها من الجهزة الطبية النشطة.
ي
وصف الجهاز:إن مجموعة ت
اس�جاع الكبسوالت
 CapsoRetrieveعبارة عن ملحق يُستخدم مرة واحدة
ف
ت
ال�
يتم ي
توف�ه للمساعدة ي� جمع كبسولة  CapsoCamي
تم إفرازها.
دواعي االستعمال:إن مجموعة ت
اس�جاع الكبسوالت
 CapsoRetrieveمخصصة لجمع وتخزين ونقل كبسولة
ت
ال� تم إفرازها.
 CapsoCamي
موانع االستعمال :ال توجد موانع استعمال معروفة
لمجموعة ت
اس�جاع الكبسوالت .CapsoRetrieve
التخزين :قم بتخزين مجموعة CapsoRetrieve
 Capsule Retrieval Kitف ي� ظروف بيئية عادية.
ت
الضمان :تضمن  CapsoVisionأن مجموعة االس�جاع
خالية من العيوب ف ي� كل من المواد والتصنيع .لن تكون
 CapsoVisionمسؤولة عن أ
ال ض�ار العرضية أو التبعية
من أي نوع .الضمانات المذكورة أعاله تحل محل جميع
الضمانات أ
الخرى سواء كانت رصيحة أو ضمنية بما
ف ي� ذلك أي ضمان عىل أي قابلية للتسويق أو المالءمة
لالستخدام.

تعليمات استخدام CapsoRetrieve

الخارجي للقنينة قبل إعادة وضعها ف ي� المجموعة
وتقديمها للمريض.

 .3أرشد المريض إىل ض�ورة عملية ت
اس�جاع الكبسولة
وكيفيتها:
•اعرض للمريض العنارص الموجودة ف ي� المجموعة
ش
مش�ا إىل التعليمات
وا�ح كيفية استخدام
كل منها ،ي ً
المرفقة مع مجموعة ت
االس�جاع ()2-1461-IFU
•أكِّد عىل أنه ف ي� حالة فقدان الكبسولة ،قد يلزم تكرار
الجراء.
إ
• أكِّد عىل وجوب استخدام وعاء التجميع ف ي� كل مرة
يت�ز فيها المريض بعد تناول الكبسولة.
ب
 .4قد تكون مجموعة ت
االس�جاع المستخدمة ملوثة
بيولوجيا ويجب التخلص منها وفقًا للوائح المحلية.
ً

 .1قم بإعداد مجموعة ت
االس�جاع ليأخذها المريض إىل
نز
الم�ل.
 .2قم بإزالة قنينة ت
االس�جاع من الحقيبة .ضع أي
التسلسل) عىل السطح
ملصقات ض�ورية (مثل الرقم
ي
7
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تحذيرات

ل�ر— ي ز
أشعة ي ز
ل�ر من الفئة  - 1Mال تنظر
ش
مبا�ة بأدوات برصية
ض
•يجب عدم ابتالع الكبسولة من ِقبل المر� الذين
لديهم قلق من وجود الشفط (عىل سبيل المثال
العص� أو وجود حاال
بسبب العجز إ
الدر ياك أو ض ب ي
المر� ،يُنصح باستخدام
شفط سابقة) .عند هؤالء
تنظ� كبسول داخل لوضع الكبسولة ش
مبا�ة
نظام ي
ي
ي
ف ن
االث� ش
ف ي� ن ش
ع�
االث� ع� �.إن وضع الكبسولة ي� ي
ي
سيقلل من خطر شفط الجهاز [بالقيء] واالحتباس
المعدي.
•يمكن أن يكون المريض المصاب بتأخر إفراغ المعدة
المعروف أو المشتبه به (سواء كان مرتبطًا بالمرض
أو بسبب الدواء) عرضة لخطر ت ز
م�ايد بسبب الفحص
يغ� المكتمل.
فورا إذا كان
•اطلب من المريض االتصال
بالطبيب ً
هناك أي ألم ف ي� البطن أو غثيان أو ق ي�ء بعد تناول
كبسولة .CapsoCam Plus
•يجب تناول كبسولة واحدة فقط من كبسوالت
 CapsoCam Plusف ي� وقت واحد فقط بعد التأكد
من عدم وجود كبسوالت  CapsoCam Plusأخرى ف ي�
جسم المريض.
•عند ض
المر� الذين يعانون من تضيقات يغ� مشتبه
بها ف ي� الجهاز الهضمي،أي كبسولة من كبسوالت
 CapsoCam Plusيمكن أن تسبب انسدا ًدا معويًا
يؤدي إىل الحاجة إىل دخول المستشفى والخضوع
لجراحة.

•لم يتم التأكد من سالمة هذا الجهاز مع النساء
الحوامل.
•سالمة هذا الجهاز ض
للمر� الذين يعانون من مرض
كب� يغ� معروفة.
رتجي معدي معوي ي
ئ
النها� فقط من قبل
•يجب أن يتم التشخيص
ي
أ
التنظ�
تفس� صور
ي
الطباء الذين تم تدريبهم عىل ي
الكبسول.
ي
•يلزم تثبيت نظام CapsoCam Plus Capsule
ف
للتنظ� ووضعه ي� الخدمة وفقًا لـمعلومات التوافق
ي
الكهرومغناطيس ( )EMCالمقدمة ف ي� الوثائق
ي
المرفقة.
•يجب عىل ض
المر� تجنب عض كبسولة CapsoCam
 Plusقبل البلع.
•إذا ضت�رت الكبسولة بأي شكل من أ
الشكال ،بما ف ي�
ذلك عن طريق العض بقوة ،فيجب عىل المريض
عدم ابتالع الكبسولة.
•إذا لم يتم إخراج الكبسولة بعد  72ساعة ،فيجب
االتصال بالطبيب.
•قم بتخزين كبسوالت  CapsoCam Plusوحفظها ف ي�
مكان آمن بعيدا عن متناول أ
الطفال والرضع.
ً
•إذا ابتلع شخص ما كبسولة  CapsoCam Plusأو
مغناطيس الحزمة المثبت عن طريق الخطأ ،فعليك
بالبحث عن مساعدة طبية فورا.
•حافظ عىل العبوة ،بما ف ي� ذلك المغناطيس المثبت،
أبقها بعيدة عىل أ
القل بمقدار  5سم ( 2بوصة) عن
والجهزة الطبية أ
أجهزة ضبط نبضات القلب أ
الخرى.
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•ال تقم بتعديل الكبسولة دون ترصيح من ش
ال�كة
المصنعة.
•يجب عىل ض
المر� عدم ركوب الطائرة ت
ح� يتم
إخراج الكبسولة.
•تحتاج  CapsoCam Plusإﻟﯽ اﺣﺗﯾﺎطﺎت ﺧﺎﺻﺔ
الكهرومغناطيس EMC
ﺑﺧﺻوص بيانات التوافق
ي
وﯾﺟب اﺳﺗﺧداﻣها وﻓﻘًﺎ ﻟﻣﻌﻟوﻣﺎت  EMCاﻟﻣﻘدﻣﺔ ﻲﻓ
ھذا اﻟدﻟﯾل.
•يمكن أن تؤثر معدات االتصاالت ذات ت
ال�ددات
الالسلكية المحمولة والمتنقلة عىل CapsoCam
.Plus
•ﻗد ﯾؤدي اﺳﺗﺧدام اﻟﻣﻟﺣﻘﺎت واﻟﻣﺣوﻻت واﻟﮐﺎﺑﻼت
ﻏﯾر اﻟﻣذﮐورة ﻣن ﻗﺑل  CapsoVisionإﻟﯽ زﯾﺎدة
اﻻﻧﺑﻌﺎﺛﺎت أو اﻧﺧﻔﺎض ﺣصانة .CapsoCam Plus
•ﻻ ﯾﻧﺑﻐﻲ اﺳﺗﺧدام  CapsoCam Plusﻣﻊ أﺟﮭزة أﺧرى
وإذا ﮐﺎن ﻣن اﻟﺿروري اﺳﺗﺧدامها ،ﯾﻧﺑﻐﻲ ﻣراﻗﺑﺔ
 CapsoCam Plusﻟﻟﺗﺣﻘق ﻣن أدائها وفقا ت
لل�تيب
اﻟذي س ُتستخدم به.
ت
ال� تظهر بعد تناول
•النتيجة السلبية أو العادية ي
كبسولة  CapsoCam Plusال تستبعد وجود أمراض
وإذا استمرت أ
العراض ،فيجب إجراء المزيد من
الفحوصات.
•ﻲﻓ ﺣﺎﻟﺔ الشك بوجود ناسور أو انسدادات أو
اﻟتهابات ﻲﻓ اﻷﻣﻌﺎء ،أو إذا كان اﻤﻟﺮﻳﺾ ﻗﺪ أﺟﺮى
ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺟﺮاﺣﻴﺔ ﻲﻓ اﻟﺒﻄﻦ أو اﻟﺤﻮض ،فيجب أن ﻳقوم
اﻟﻄﺒﻴﺐ بإﺟﺮاء عملية للتأكد من وجود مساحة كافية
لمجسم بحجم .CapsoCam Plus
9

•منذ اللحظة ت
ال� يتم تناول كبسولة CapsoCam
وح� يتم ي إفرازها ،يجب أال ت
 Plusت
يق�ب المريض من
أي مصدر ذي مجاالت كهرومغناطيسية قوية.
•يجب أال يخضع ض
المر� لفحص بأشعة الر ي ن
ن�
المغناطيس ت
ح� يتم إخراج الكبسولة .يمكن أن
ي
تحدث إصابة محتملة للمريض ومضاعفات طبية.
ض
•يجب عدم إعطاء كبسولة  CapsoCam Plusللمر�
ين
العام�.
دون عمر
•من ض
ال�وري جداً فهم المبادئ التقنية والتطبيقات
الرسيرية والمخاطر المرتبطة بنظام CapsoCam
الداخل قبل استخدام هذا المنتج.
للتنظ�
Plus
ي
ي
اقرأ الدليل بالكامل قبل استخدام النظام ألول مرة.
•لمنع المريض من التعرض لمخاطر يغ� متوقعة
أثناء مرور كبسولة  ،CapsoCam Plusتأكد من أن
الجراءات المتبعة،
تماما إ
المريض يفهم ً
وزود المريض بنسخة من تعليمات ض
المر� .
ي
•ال تستخدم  CapsoCam Plusبعد تاريخ انتهاء
صالحيتها.
•عند ابتالع الكبسولة ،هناك إمكانية االختناق بها
أو شفطها .إذا واجه المريض صعوبة ف ي� تناول
الكبسولة ،فقد يفكر مقدم الرعاية ف ي� وضع الكبسولة
الداخل  .إذا أظهر المريض أي عالمات
بالتنظ�
ي
ي
رسيرية عىل شفط الكبسولة (صعوبة ف ي� التنفس،
أزيز ،سعال ال إرادي ،إلخ) ،اتبع إجراءات الطوارئ
المناسبة.
•اﻟﻜﺒﺴﻮﻻت اﻤﻟﺴﺘﻌﻤﻠﺔ ﻣﻠﻮﺛﺔ ﻣﻦ اﻟﻨﺎﺣﻴﺔ اﻟﺒﻴﻮﻟﻮﺟﻴﺔ
البكت�ية
وإذا ﻣﺎ اﺳﺘﺨﺪﻣﺖ ﻤﻳﻜﻦ أن ﺗﺴﺒﺐ اﻟﻌﺪوى
ي
الف�وسية أو ﻏﺮﻴهﺎ
أو ي

رقم الوثيقة – IFU-2320-AR :المراجعة  :Jتاريخ المراجعة 2020/11

التخزين

قم بتخزين كبسولة  CapsoCam Plusف ي� الظروف
البيئية الداخلية العادية .ال تقم بإزالة كبسولة
 CapsoCam Plusمن العبوة ت
ح� قبل االستخدام.

التعامل مع كبسوالت  CapsoCam Plusالمفرزة
ت
والمس�جعة

يجب عىل الطبيب تقديم تعليمات للمريض حول إعادة
الكبسولة إىل العيادة أو المكتب ،أو تقديم مظروف بريدي
مدفوع مسبقًا للكبسولة ت
بال�يد
المس�جعة ليتم إرسالها ب
مبا�ة إىل مركز نز
ش
الت�يل حيث سيتم معالجة الكبسوالت.

تنظيف كبسولة  CapsoCam Plusالمفرزة

يجب التعامل مع الكبسوالت المعادة بالقفازات وتنظيفها
التال:
ي
وتطه�ها عىل النحو ي
1.نظف الكبسولة باستخدام ENZOL® Enzymatic
( Cleanerأو ما يعادله) وفقًا لتعليمات ش
ال�كة
جيدا بفرشاة ذات
المصنعة ،وافرك الكبسولة ً
شع�ات ناعمة (مع إيالء اهتمام خاص للغمازة
ي
الموجودة ف� أسفل الكبسولة) عند ض
ال�ورة إلزالة
ي
جميع الحطام.
2.عقم الكبسولة باستخدام ®Revital-Ox ™ Resert
( High Level Disinfectantأو ما يعادله) واشطفها
جيدا ،وفقًا لتعليمات ش
ال�كة المصنعة.
ً
تماما.
3.جفف الكبسولة ً

تحميل البيانات ف ي� العيادة

قبل تحميل بيانات الكبسولة المستخدمة ،يجب تنظيفها
وتطه�ها وتجفيفها .راجع تعليمات ® CapsoViewنز
لت�يل
ي
التعليمات..

التخلص من الكبسولة

ين
القوان� المحلية
تخلص من الكبسولة حسب

الضمان

تضمن  CapsoVisionأن هذه الكبسولة خالية من العيوب
ف ي� كل من المواد وطريقة التصنيع .يتم تحديد صالحية
استخدام وظيفة الكبسولة ألي إجراء من قبل المستخدم.
لن تكون  CapsuVisionمسؤولة عن أي ضأ�ار عرضية
تعت� الضمانات المذكورة أعاله
أو تبعية من أي نوع ،ب
الضمانات أ
الخرى ،سوا ًء كانت رصيحة
بديال ً عن جميع
أو ضمنية ،بما ف ي� ذلك أي ضمان ألي ترويج أو صالحية
لالستخدام

أ
أ
ساس
الداء ال ي

يعت� كل من سالمة البيانات أثناء التقاط الصور وتحميلها،
ب
يز
الل�ر فئة  ،1Mواالستخدام المفرد أداء أساسياً لكبسولة
.CapsoCam Plus

التقيد بلجنة االتصاالت الفيدرالية

يتوافق نظام ) CAPSOVISION (CapsoCam Plusمع
المادة  15من قواعد  FCCف ي� الواليات المتحدة ومع
الكهرومغناطيس المتعلقة
المعاي� الدولية للتوافق
ي
ي
باستخدامها
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(الجدول)1

إالرشاد وإعالن ش
ال�كة ال ُمصنعة  -االنبعاثات الكهرومغناطيسية

تم تصميم  CapsoCam Plusلالستخدام ف ي� البيئة الكهرومغناطيسية المحددة أدناه.
يجب عىل العميل أو مستخدم الكبسولة التأكد من استخدامها ف ي� مثل هذه البيئة
اختبار االنبعاثات
انبعاثات تال�دد
الراديوي CISPR 11

المجموعة 1

االمتثال

انبعاثات تال�دد
الراديوي CISPR 11

المجموعة ب

البيئة الكهرومغناطيسية -التوجيه

الالسلك فقط من أجل وظيفتها الداخلية.
تستخدم  CapsoCam Plusطاقة تال�دد
ي
جدا ومن يغ� المحتمل أن
لذلك ،تكون انبعاثات راديوية خاصة بها وتكون منخفضة ً
تسبب أي تداخل ف� أ
الجهزة إال ت
لك�ونية المجاورة
ي
ف
ف
تعت�  CapsoCam Plusمناسبة لالستخدام ي� جميع المنشآت ،بما ي� ذلك
ب
المؤسسات المحلية وتلك المتصلة بشكل ش
مبا� بشبكة تزويد الطاقة العامة
المبا� المستخدمة أ
ن
ت
للغراض نز
الم�لية.
ال� تزود ي
منخفضة الجهد ي

(الجدول)2

التوجيه وإعالن ش
ال�كة ال ُمصنعة  -المناعة الكهرومغناطيسية

تم تصميم  CapsoCam Plusلالستخدام ف ي� البيئة الكهرومغناطيسية المحددة أدناه.
يجب عىل العميل أو مستخدم  CapsoCam Plusالتأكد من استخدامها ف ي� مثل هذه البيئة.
اختبار المناعة

اختبار مستوي IEC 60601

مستوى االمتثال

التفريغ
إال ت
وستاتيك
لك�
ي
ESD) IEC 61000-4-2

 -8/+كيلو كلفن
 15 -/+كيلو كلفن

 -8/+كيلو كلفن
 15 -/+كيلو كلفن

ه�تز)
( 50/60ي
المغناطيس IEC
ي
61000-4-8

11

أمب� ت
/م�
 30ي

أمب� ت
/م�
 30ي

البيئة الكهرومغناطيسية -التوجيه

يجب أن تكون أ
الرضيات من الخشب أو الخرسانة
أو بالط الس�اميك .إذا كانت أ
الرضيات مغطاة
ي
بمادة اصطناعية ،يجب أن تكون الرطوبة النسبية
عل أ
القل .30٪
ي
يجب أن تكون الحقول المغناطيسية تب�دد طاقة
بمستويات مناسبة لموقع نموذجي ف� بيئة نز
م�لية أو
ي
تجارية أو مستشفيات.
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(الجدول)3

التوجيه وإعالن ش
ال�كة ال ُمصنعة -المناعة الكهرومغناطيسية
تم تصميم  CapsoCam Plusلالستخدام ف ي� البيئة الكهرومغناطيسية المحددة أدناه.
يجب عىل العميل أو مستخدم الكبسولة التأكد من استخدامها ف ي� مثل هذه البيئة.
اختبار مستوي
البيئة الكهرومغناطيسية  -التوجيه
مستوي االمتثال
اختبار المناعة
IEC 60601
ت
وينبغي عدم استخدام معدات االتصاالت الراديوية
يغ� قابل للتطبيق
3
إجراء تال�ددات
فولت/م�
المتنقلة والمحمولة بالقرب من المعدات ،بما ف ي�
ه�تز – 80
الالسلكية
 150كيلو ي
الموص بها
ذلك الكابالت ،عن مسافة الفصل
ه�نز
IEC 61000-4-6
ميجا ي
ي
والمحسوبة من المعادلة المطبقة عىل تردد المرسل
تال�ددات الالسلكية
المشعة
IEC 61000-4-3

ت
10
فولت/م�
ه�تز – 2.7
 80ميجا ي
ه�تز
جيجا ي

ت
20
فولت/م�

الموص بها
المسافة الفاصلة
ي
d = 0.18√P
ه�ت
ه�تز 800 -ميجا ي
 80ميجا ي
d = 0.35 √P
ه�تز
ه�تز -2.5جيجا ي
 800ميجا ي
أ
المرسل
حيث  Pهو الحد القىص للطاقة المخرجةُ ،
بالوات ( )Wوفقاً لمصنع المرسل و  dهي المسافة
الفاصلة الموص بها أ
بالمتار (م).
ي
ت
ينبغي أن تكون شدة المجال من مرسالت ال�دد
ف
الراديوي الثابتة ،عىل النحو المحدد ي� مسح الموقع
الكهرومغناطيس ،يجب أن تكون أقل من مستوى
ي
االمتثال ف ي� كل نطاق تردد.
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(تابع الجدول)3
قد يحدث تداخل ف ي� محيط المعدات
التال:
المعلمة بالرمز ي

أ
ه�تز.
ه�تز –  008ميجا ي
مالحظة  :1ينطبق تال�دد العىل عند  08ميجا ي
ف
الكهرومغناطيس باالمتصاص واالنعكاس من
مالحظة  :2قد ال تنطبق هذه إالرشادات ي� جميع الحاالت .يتأثر االنتشار
ي
الشياء أ
الهياكل ،أ
والشخاص
.أال يمكن التنبؤ بشكل نظري بدقة من شدة المجال من المرسالت الثابتة ،مثل المحطات أ
الساسية للهواتف الراديوية
ئ
والذاعة التلفزيونية .لتقييم
(الخلوية  /الالسلكية) وأجهزة
الهوا� والبث إالذاعي  AMو  FMإ
الالسلك المتنقلة والراديو ي
ي
أ
الكهرومغناطيس.
والرساالت الراديوية الثابتة ،ينبغي النظر ف ي� مسح الموقع
البيئة الكهرومغناطيسية لجهزة إ
ي
ف
ت
المقاسة ي� الموقع الذي تستخدم فيه الكبسولة مستوي امتثال ال�ددات الالسلكية المطبق
إذا تجاوزت شدة المجال ُ
تداب� إضافية
أعاله ،حينها يجب مالحظة أدائها للتحقق من تشغليها ،وإذا لوحظ أداء يغ� طبيعي قد تكون بحاجة يال ي
تغي� موقعها.
مثل إعادة توجيهها أو ي
ت
فولت/م�.
.بفوق نطاق تال�دد  150كيلو هرتز إىل  80ميجا هرتز ،يجب أن تكون قوى المجال أقل من 3
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(الجدول)4
مسافات الفصل الموص بها يب�ن
ي
أجهزة اتصاالت ذات تال�ددات الالسلكية  RFوCapsoCam Plus
تم تصميم  CapsoCam Plusلالستخدام ف ي� بيئة كهرومغناطيسية يتم فيها التحكم ف ي� اضطرابات تال�ددات الالسلكية
الكهرومغناطيس من خالل الحفاظ عىل
المشعة .يمكن لعميل أو مستخدم  CapsoCam Plusأن يساعد ف ي� منع التداخل
ي
الحد أ
ال ند� من المسافة ي ن
ب� أجهزة اتصاالت تال�ددات الالسلكية المحمولة (المرسالت) و  CapsoCam Plusعىل النحو
الموص به أدناه ،وفقًا لطاقة إالخراج القصوى لمعدات االتصاالت.
ي
مسافة الفصل وفقا تل�دد المرسل
تقدير الطاقة المخرجة القصوى للمرسل
القدرة
W

 Mتم�
ه�تز
ه�تز –  800ميجا ي
 80ميجا ي
d = 0.18√P

ه�تز
ه�تز –  2.5جيجا ي
 800ميجا ي
d = 0.35 √P

0,01

0,02

0,04

0,1

0,06

0,11

1

0,18

0,35

10

0,57

1,1

100

1,8

3,5

بالنسبة للمرسالت المصنفة عل الطاقة القصوى المخرجة غ� المدرجة أعاله ،يمكن تقدير مسافة الفصل الموص بها ( )dأ
بالمتار ()m
ي
ي
باستعمال المعادلة المطبقة يعىل تردد المرسل ،حيث ( )Pالحد أ
القىص لمعدل إنتاج الطاقة للمرسل ف ي� واط ( )Wوفقا لمصنع إالرسال.
المالحظة  :1عند  80ميجا هرتز و 800ميجا هرتز ،تُطبق مسافة الفصل لنطاق تال�دد أ
العىل.
مالحظة  :2قد ال تنطبق هذه الرشادات ف� جميع الحاالت .يتأثر االنتشار الكهرومغناطيس باالمتصاص واالنعكاس من الهياكل ،أ
الشياء
إ
ي
ي
أ
والشخاص.
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مرسد الرموز
ن
المع�
ي

الرمز

رقم فهرس ش
ال�كة المصنعة
حذر :ش
است� التعليمات المصاحبة

ن
المع�
ي

ال تقم بإعادة استخدام هذا المنتج
أ
ورو� من ش
ال�كة
االتصال  /الممثل ال ب ي
المصنعة

يتوافق المنتج مع المعاي� أ
الوروبية للسالمة
ي
والجودة

استخدام حسب التاريخ)

التعليمات شاملة ويجب قراءتها

التسلسل للبند (مع الرقم المرافق)
الرقم
ي

التخلص الخاص بالنفايات إال ت
لك�ونية مطلوب

المصنع
ُ

يتم رصفه فقط بواسطة وصفة الطبيب

منتج ي ز
الل�ر المشع  -فئة  1ال تشاهد ش
مبا�ة

رقم بند السلعة
(مع الرقم المرافق)
ش
مؤ� درجة الحرارة

تطبيق جزء من نوع BF
يغ� آمن

تاريخ التصنيع

الكمية
ال تستخدم ف ي� حالة تلف الحزمة

ش
مؤ� الضغط الجوي
ش
مؤ� الرطوبة

تنبيه! اجعل العصا المغناطيسية عىل بعد 5
سم عىل أ
القل من أجهزة تنظيم ض�بات القلب
وغ�ها من أ
الجهزة الطبية النشطة المزروعة
ي

البول فينيل كلورايد ()PVC
ٍ
خال من ي

المستورد

تعليمات ت
إلك�ونية لالستخدام
15

الرمز
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تعليمات االستخدام متوفرة ف� نسخة ت
. النسخ الورقية متوفرة عند الطلب.www.capsovision.com إلك�ونية عىل
ي

هيئة تقييم التوافق

TÜV Rheinland LGA Products GmbH
Tillystrasse 2
90431 Nuremburg, Germany
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أ
ورو� المعتمد
المندوب ال ب ي

MedDevConsult GmbH
Airport Center (Building C(
Flughafenstraße 52a
22335 Hamburg, Germany
ec-rep@meddevconsult.de
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:المص ِّنع

CapsoVision, Inc
18805 Cox Ave, Suite 250
Saratoga, CA 95070 USA
+1 408 624 1488:هاتف
ت ن
:�و
بريد إلك� ي

customerservice@capsovision.com

