
ਕੈਪਸੂਲ
ਐਂਡ�ੋਸਕੋਪੀ
CapsoCam Plus® ਦੀ ਵਰਤਂੋ
360˚ ਪੈਨੋਰੈਮਿਕ ਮਦਰਿ ਸ਼
ਵਾਲਾ ਇੱਕਿਾਤਰ ਕੈਪਸੂਲ 

ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਆਇਰਨ ਦੀ ਘਾਟ, ਕਰਿ ਰੌ ਹਨਸ ਰੋਗ, ਮਸਲੀਐਕ ਰੋਗ, ਲਹੂ ਵਗਣ, ਜਾਂ 

ਖੂਨ ਦੀ ਕਿੀ ਤਂੋ ਪੀੜਤ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾ�ਾ �ਾਕਟਰ ਤੁਹਾਨੰੂ ਤੁਹਾ�ੀ ਛੋਟੀ ਅੰਤੜੀ (ਤੁਹਾ�ੇ 

ਗੈਸਟਰਿੋਇਨਟੈਸਟੀਨਲ (GI) ਟਰਿੈਕਟ ਦੇ ਇੱਕ ਹਹੱਸੇ) ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਤ 

ਅਸਿਾਨਤਾਵਾਂ ਨੰੂ ਦੇਖਣ ਲਈ ਕੈਪਸੂਲ ਐਂਡ�ੋਸਕੋਪੀ ਪਰਿ ਮਕਮਰਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕਮਹ 

ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਿਰੀਜ਼ ਦੀ ਅਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਮਤਆਰ ਕੀਤਾ ਮਗਆ



ਕੈਪਸਲੂ ਐਂਡ�ੋਸਕੋਪੀ ਕੀ ਹੈ?

ਕੈਪਸੂਲ ਐਂਡ�ੋਸਕੋਪੀ ਇੱਕ ਪਰਿ ਮਕਮਰਆ ਹੈ ਮਜਸ ਨਾਲ ਤੁਹਾ�ੇ �ਾਕਟਰ ਇੱਕ ਕੈਪਸੂਲ ਦੇ ਅੰਦਰ 
ਛੋਟੇ ਕੈਿਮਰਆਂ ਦੀ ਵਰਤਂੋ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਅਮਜਹਾ ਕੈਪਸੂਲ ਮਜਸ ਨੰੂ ਜਦਂੋ ਮਨਗਮਲਆ ਜਾਂਦਾ 
ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਤੁਹਾ�ੀ ਛੋਟੀ ਅੰਤੜੀ ਮਵੱਚਂੋ ਦੀ ਹੋ ਕੇ ਲੰਘਣ ‘ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਮਦਰਿ ਸ਼ ਿੁਹੱਈਆ ਕਰਦਾ 
ਹੈ। ਵਧੇਰੀਆਂ ਇਨਵੇਮਸਵ ਪਾਰੰਪਮਰਕ ਐਂਡ�ੋਸਕੋਪੀ ਦੀਆਂ ਪਰਿ ਮਕਮਰਆਵਾਂ ਦੀ ਵਰਤਂੋ ਕਰਦੇ ਹੋਏ 
ਇਸ ਖੇਤਰ ਮਵੱਚ ਪਹੰੁਚਣਾ ਅਤੇ ਇਸ ਨੰੂ ਦੇਖਣਾ ਿੁਸ਼ਕਲ ਹੰੁਦਾ ਹੈ।

CapsoCam Plus ਮਕਵਂੇ ਕੰਿ ਕਰਦਾ ਹੈ?

CapsoCam Plus ਜਦਂੋ ਤੁਹਾ�ੀ ਪਰਿਣਾਲੀ ਦੇ ਮਵੱਚਂੋ ਦੀ ਹੋ ਕੇ ਲੰਘਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾ�ੇ 
ਪਾਚਨ ਤੰਤਰ ਦੀ ਇੱਕ ਅਨੋਖੀ 360º ਵੀ�ੀਓ ਕੈਪਚਰ ਕਰਦਾ ਹੈ।  
ਪਰਿ ਮਕਮਰਆ ਅਸਾਨ ਹੰੁਦੀ ਹੈ: 

 •  ਆਪਣੀ ਪਰਿ ਮਕਮਰਆ ਤਂੋ ਇੱਕ ਮਦਨ ਪਮਹਲਾਂ ਤਂੋ ਪੇਟ ਨੰੂ ਸਾਫ ਰੱਖੋ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾ�ੀ ਅੰਤੜੀ 
ਦੇ ਸਾਫ ਮਦਰਿ ਸ਼ ਨੰੂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।

 •  ਪਾਣੀ ਦੇ ਪੂਰੇ ਭਰੇ ਹੋਏ ਗਲਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕੈਪਸੂਲ ਨੰੂ ਮਨਗਲ ਲਓ।

 •  3-30 ਘੰਮਟਆਂ ਬਾਅਦ ਲੈਟਰੀਨ ਜਾਣ ਤਂੋ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਸਰਲ ਿੁੜ-ਪਰਿ ਾਪਤੀ ਮਵਧੀ 
ਦੀ ਵਰਤਂੋ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕੈਪਸੂਲ ਨੰੂ ਿੁੜ-ਪਰਿ ਾਪਤ ਕਰੋ।

 • ਆਪਣੇ �ਾਕਟਰ ਨੰੂ ਕੈਪਸੂਲ �ਾਕ ਰਾਹੀਂ ਭੇਜੋ ਜਾਂ ਉਸਦੇ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ।

 •  ਤੁਹਾ�ਾ �ਾਕਟਰ ਵੀ�ੀਓ ਦੀ ਸਿੀਮਖਆ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਤੁਹਾ�ੇ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਦੇ ਨਤੀਜੇ 
ਸਾਂਝੇ ਕਰੇਗਾ।

ਛੋਟੀ
ਅੰਤੜੀ



ਕੀ ਿੈਨੰੂ ਦਰਦ ਿਮਹਸੂਸ ਹੋਵੇਗਾ?

ਤੁਹਾਨੰੂ ਕੈਪਸੂਲ ਮਨਗਲਦੇ ਸਿਂੇ ਜਾਂ ਕੈਪਸੂਲ ਨੰੂ ਆਪਣੇ ਪਾਚਨ ਤੰਤਰ ਦੇ ਮਵੱਚਂੋ ਦੀ ਹੋ ਕੇ ਲੰਘਦੇ 
ਸਿਂੇ ਕੋਈ ਵੀ ਦਰਦ ਨਹੀਂ ਿਮਹਸੂਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। CapsoCam Plus ਕੈਪਸੂਲ 
ਨੰੂ ਸਮਹਜ ਰੂਪ ਨਾਲ ਲੈਟਰੀਨ ਮਵੱਚ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹੋਰਨਾਂ ਐਂਡ�ੋਸਕੋਮਪਕ 
ਪਰਿ ਮਕਮਰਆਵਾਂ ਤਂੋ ਵੱਖ, ਤੁਹਾਨੰੂ ਬੇਹੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।   

ਿਂੈ ਕੈਪਸੂਲ ਲੈਣ ਦੀ ਮਤਆਰੀ ਮਕਵਂੇ ਕਰਾਂ?

ਆਪਣਾ ਕੈਪਸੂਲ ਮਨਗਲਣ ਤਂੋ ਪਮਹਲਾਂ, ਆਪਣੇ �ਾਕਟਰ ਨੰੂ ਸਾਰੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ, ਦਵਾਈਆਂ 
ਤਂੋ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਐਲਰਜੀਆਂ ਅਤੇ ਿੈ�ੀਕਲ ਸਮਿਤੀਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਿੁਹੱਈਆ ਕਰੋ। ਤੁਹਾ�ਾ 
�ਾਕਟਰ ਤੁਹਾਨੰੂ ਦੱਸੇਗਾ ਮਕ ਵਰਤ ਰੱਖਣਾ ਕਦਂੋ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਉਹ ਤੁਹਾਨੰੂ ਪਰਿ ਮਕਮਰਆ ਤਂੋ 
ਪਮਹਲਾਂ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਲਈ ਮਨਰਦੇਸ਼ ਵੀ ਿੁਹੱਈਆ ਕਰਨਗੇ। ਇੱਕ ਸਫਲ ਮਸੱਡਟੇ ਦੀ ਸਰਬੋਤਿ 
ਸੰਭਾਵਨਾ ਨੰੂ ਮਨਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਲਈ, ਆਪਣੇ �ਾਕਟਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮਨਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਮਧਆਨ ਨਾਲ 
ਪਾਲਣਾ ਕਰੋ।

  “ਿੇਰੇ ਿਰੀਜ਼ ਇਸ ਗੱਲ ਨੰੂ ਲੈ ਕੇ ਹਿੇਸ਼ਾਂ ਹੈਰਾਨ ਹੰੁਦੇ ਹਨ 
ਮਕ CapsoCam Plus ਕੈਪਸੂਲ ਨੰੂ ਮਕੰਨੀ ਅਸਾਨੀ ਨਾਲ 
ਮਨਗਮਲਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਕੈਪਸੂਲ ਨੰੂ ਿੁੜ-ਪਰਿ ਾਪਤ 
ਕਰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਆਸਾਨ ਮਰਹਾ ਹੈ।”

  Michael Bass, M.D., ਗੈਸਟਰਿੋ ਐਂਟਰੋਲਰੌ ਮਜਸਟ  
 �ੈਲਾਵੇਅਰ, ਨੂਵਰਕ, DE ਦੇ GI ਿਾਹਰ

CapsoCam Plus ਕੈਪਸੂਲ ਦਾ ਅਕਾਰ 
ਲਗਭਗ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਮਲਟੀ-ਵਵਟਾਵਮਨ ਦੀ 
ਗੋਲੀ ਵਿੰਨਾਂ ਹੰੁਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੰੂ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ 
ਕੁਝ ਘੱੁਟਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਨਗਵਲਆ ਿਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।



ਿਂੈ ਕੈਪਸੂਲ ਨੰੂ ਿੁੜ-ਪਰਿ ਾਪਤ ਮਕਵਂੇ ਕਰਾਂ?

CapsoCam Plus ਕੈਪਸੂਲ ਨੰੂ ਲੈਣ ਤਂੋ ਪਮਹਲਾਂ, ਤੁਹਾ�ਾ �ਾਕਟਰ ਤੁਹਾਨੰੂ 
CapsoRetrieve ਮਕਟ ਦੇਵੇਗਾ। ਮਕਟ ਨੰੂ ਘਰੇ ਲੈ ਜਾਓ ਅਤੇ ਤੁਰੰਤ ਹੀ ਵਰਤਂੋ 
ਦੇ ਮਨਰਦੇਸ਼ ਦੇਖੋ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾ�ੇ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਹੋਣ, ਤਾਂ ਆਪਣੇ �ਾਕਟਰ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ 
ਗੱਲ ਕਰੋ।

ਤੁਸੀਂ CapsoVision ਦੀ ਵੈਬੱਸਾਈਟ ‘ਤੇ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਮਜੱਿੇ ਤੁਸੀਂ ਕੈਪਸੂਲ  
ਿੁੜ-ਪਰਿ ਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਪਰਿ ਮਕਮਰਆ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਸੰਮਖਪਤ ਵੀ�ੀਓ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ।

  CapsoCam Plus ਕੈਪਸੂਲ ਨੰੂ ਮੁੜ-ਪ੍ਾਪਤ ਵਕਵਂੇ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇਸ 
ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਵਨਰਦੇਸ਼ ਵਾਲੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਣ ਲਈ ਤੁਸੀ ਂਸਾਡੀ ਇਸ 
ਵੈਬੱਸਾਈਟ ‘ਤੇ ਵੀ ਿਾ ਸਕਦੇ ਹੋ: 

https://capsovision.com/patient-resources/what-to-

expect-with-capsocam/

  “ਚੋਣ ਮਦੱਡਤੇ ਜਾਣ ‘ਤੇ, ਿੇਰੇ ਿਰੀਜ਼ ਹਿੇਸ਼ਾਂ CapsoCam Plus ਨੰੂ 
ਚੁਣਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਆ ਕੇ, ਕੈਪਸੂਲ ਨੰੂ ਮਨਗਲ ਕੇ, ਆਪਣੇ ਰੋਜ਼ ਦੇ 
ਕੰਿਾਂ ਨੰੂ ਜਾਰੀ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਮਕਸੇ ਹੋਰ ਮਵਅਕਤੀ ਨੰੂ ਪਤਾ ਹੀ 
ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਮਕ ਉਹ ਕੋਈ ਪਰਿ ਮਕਮਰਆ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹਨ।”

 Ian Storch, D.O., ਗੈਸਟਰਿੋ ਐਂਟਰੋਲਰੌ ਮਜਸਟ
 ਲਰੌ ਗਂ ਆਈਲਂੈ�, ਮਨਊ ਹਾਈ� ਪਾਰਕ, NY ਦੇ ਗੈਸਟਰਿੋ ਐਂਟਰੋਲਰੌ ਜੀ ਸਲਾਹਕਾਰ



CapsoRetrieve ਮਕਟ ਮਵੱਚ ਕੁਝ ਮਨਰਦੇਸ਼ ਵੀ ਮਦੱਡਤੇ ਗਏ ਹਨ ਜੋ ਕੈਪਸੂਲ ਨੰੂ ਿੁੜ-

ਪਰਿ ਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਪਰਿ ਮਕਮਰਆ ਮਵੱਚ ਤੁਹਾ�ਾ ਿਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਮਨਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੰੂ ਮਧਆਨ 

ਨਾਲ ਪੜੋ੍ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾ�ੇ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਹੋਣ, ਤਾਂ ਆਪਣੇ �ਾਕਟਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ।

ਜਦ ਲੈਟਰੀਨ ਕਰਨ ਦਾ ਸਿਾਂ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਮਰਟਰਿ ੀਵਲ 
ਪੈਨ ਨੰੂ ਟਾਇਲਟ ਬੋਲ ਦੀ ਮਪੱਛੇ ਵਾਲੀ ਸਾਈ� 
‘ਤੇ ਰੱਖੋ।

ਜੇਕਰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਪੈਨ ‘ਤੇ ਕੁਝ ਪਾਣੀ ਮਛੜਕ 
ਦੋ ਮਜਸ ਨਾਲ ਕੈਪਸੂਲ ਨੰੂ ਦੇਖਣਾ ਅਸਾਨ ਹੋ ਜਾਵੇ।

ਹੱਿ ਲਗਾਏ ਮਬਨਾਂ ਕੈਪਸੂਲ ਪਰਿ ਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ, 
ਕੈਪਸੂਲ ਨੰੂ ਪੈਨ ਮਵੱਚ ਆਉਣ ਦੇਣ ਲਈ ਇੱਕ ਚੰੁਬਕੀ 
ਛੜੀ ਦੀ ਵਰਤਂੋ ਕਰੋ।

ਚੰੁਬਕੀ ਛੜੀ ਤਂੋ ਕੈਪਸੂਲ ਨੰੂ ਵੱਖ ਕਰਨ ਲਈ, ਮਲ� 
ਦੀ ਵਰਤਂੋ ਕਰੋ ਅਤੇ ਉਸ ਨੰੂ ਸ਼ੀਸ਼ੀ ਮਵੱਚ ਪਾਓ। 

ਮਲ� ਨੰੂ ਲਰੌ ਕ ਕਰੋ ਅਤੇ ਸ਼ੀਸ਼ੀ ਨੰੂ ਆਪਣੇ �ਾਕਟਰ 
ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਮਵੱਚ ਵਾਪਸ ਭੇਜ ਮਦਓ।

ਜਾਂ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾ�ੇ �ਾਕਟਰ ਨੇ ਤੁਹਾਨੰੂ ਪਰਿ ੀਪੇ� 
FedEx® ਮਲਫਾਫਾ ਮਦੱਤਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਸ਼ੀਸ਼ੀ ਨੰੂ ਉਸ 
ਮਵੱਚ ਪਾਓ ਅਤੇ ਮਕਸੇ ਵੀ FedEx ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਮਵੱਚ 
ਛੱ� ਆਓ।
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ਿਾਂ

CapsoRetrieve ਮਕਟ ਕੈਪਸੂਲ ਨੰੂ 
ਿੁੜ-ਪਰਿ ਾਪਤ ਕਰਨਾ ਅਸਾਨ ਬਣਾ ਮਦੰਦੀ ਹੈ।



ਸਾਵਧਾਨੀ: ਫੈ�ਰਲ ਕਨੰੂਨ ਦੇ ਪਰਿ ਮਤਬੰਧ ਿੁਤਾਬਕ ਇਸ ਮ�ਵਾਈਸ ਨੰੂ ਮਸਰਫ ਇੱਕ ਲਾਈਸਂੈਸਧਾਰੀ ਮਸਹਤ ਸੰਭਾਲ 

ਮਚਮਕਤਸਕ ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਵੇਮਚਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਉਸਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਹੀ ਵੇਮਚਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਜੋਖਿ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ
ਚਾਹੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਵਰਲੇ, ਪਰ ਮਫਰ ਵੀ ਕੈਪਸੂਲ ਐਂਡ�ੋਸਕੋਪੀ ਪਰਿ ਮਕਮਰਆਵਾਂ ਦੇ ਕੁਝ ਜੋਖਿ ਹੰੁਦੇ 
ਹਨ। ਸੰਭਾਮਵਤ ਜਮਟਲਤਾਵਾਂ ਮਵੱਚ ਛੋਟੀ ਅੰਤੜੀ ਦੀ ਰੁਕਾਵਟ ਦੇ ਕਾਰਨ ਐਸਪੀਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ 
ਕੈਪਸੂਲ ਦਾ ਅੰਦਰ ਰਮਹ ਜਾਣਾ ਸ਼ਾਿਲ ਹੈ। ਐਂਡ�ੋਸਕੋਮਪਕ ਪਲੇਸਿਂੈਟ ਦੇ ਵਾਧੂ ਪਰਿ ਮਕਮਰਆ 
ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਜੋਖਿ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਅਮਜਹੀਆਂ ਜਮਟਲਤਾਵਾਂ ਦੇ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ 
ਮਨਪਟਣ ਦੇ ਲਈ ਿੈ�ੀਕਲ, ਐਂਡ�ੋਸਕੋਮਪਕ ਜਾਂ ਸਰਜੀਕਲ ਦਖਲ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈ ਸਕਦੀ 
ਹੈ। CapsoCam Plus ਨੰੂ ਮਨਗਲਣ ਤਂੋ ਬਾਅਦ ਅਤੇ ਕੈਪਸੂਲ ਦੇ ਬਾਹਰ ਮਨਕਲਣ 
ਤੱਕ, ਿਰੀਜ਼ਾਂ ਨੰੂ ਸੱਟ ਆਮਦ ਲੱਗਣ ਤਂੋ ਬਚਣ ਲਈ ਮਕਸੇ ਤੇਜ਼ ਇਲੈਕਟਰਿੋ ਿੈਗਨੈਮਟਕ ਖੇਤਰਾਂ 
ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਵਧੇਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਆਪਣੇ ਮਚਮਕਤਸਕ ਤਂੋ ਲਓ।
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