Endoscopia cu videocapsula
de intestin subţire

Endoscopia cu videocapsula
de intestin subţire

(dimensiuniea reală)

Instrucţiuni ale doctorului sau asistentei:

Nu faceţi RMN în următoarele 30 zile.
Nu pot face RMN până la:
Anatomia intestinului subţire

Data

Notă:

Cum este eliminată videocapsula?
Voi simţi când este eliminată?
Capsula endoscopică este eliminabilă şi traversează
natural tubul digestiv prin mişcările intestinale. Nu
ar trebui să simţiţi nici o durere sau disconfort în
timpul examinării.

Este endoscopia cu videocapsula Pillcam
o soluţie bună în toate cazurile?
Endoscopia cu videocapsula Pillcam nu este
recomandabilă în toate cazurile. Riscurile includ:
retenţia capsulei, aspiraţia sau iritaţia cutanată.
Riscurile capsulei de patenţă a tractului GI Agile™
includ: retenţia capsulei şi aspiraţia. Plasarea
endoscopică a capsulei poate conduce la riscuri
adiţionale. O abordare medicală prin intervenţie
endoscopică sau chirurgicală ar putea fi necesară
în cazul în care apar complicaţii. Vă rog, consultaţi
doctorul sau site-ul www.givenimaging.com pentru
informaţii detaliate.

Pentru informaţii suplimentare sunaţi la:

Centrul Medical Ţuculanu
Tel. 0735.16.55.00
Technologies Committed to Life
Distribuitor Autorizat al
Platformei Pillcam

www.givenimaging.com

T: +4 021 308 21 00
www.sofmedica.eu
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Pentru mai multe informaţii vă
rugăm vizitaţi site-ul
www.video-capsula.ro

Endoscopia cu videocapsula PillCam®SB
Doctorul poate stabili necesitatea explorării
endoscopice cu videocapsula de intestin subţire
pentru evaluarea stării sănătăţii dumneavoastră.
Endoscopia cu videocapsula Pillcam SB va furniza
doctorului imagini din intestinul subţire.
Citiţi acest pliant pentru a afla mai multe informaţii
despre această procedură şi pentru a obţine
răspunsuri la cele mai frecvente întrebări.
Vă rugăm, adresaţi medicului sau personalului
medical întrebările suplimentare pe care le aveţi.

Ce este endoscopia intestinului subtire
cu videocapsula Pillcam?
Endoscopia cu videocapsula
Pillcam SB este singura
investigaţie care permite
explorarea întregului intestin
subţire. Doctorul vă va solicita
să înghiţiti o videocapsulă
care are încorporată o cameră
video şi o sursă de lumină.
În cursul examinării, care va dura aproximativ opt
ore, vă veţi putea deplasa şi mişca liber. În timp ce
videocapsula va traversa tubul digestiv va trimite
imagini la un dispozitiv de înregistrare şi stocare de
informaţii pe care îl veţi purta la nivelul taliei. După
finalizarea procedurii medicul va putea vizualiza
imaginile pe un monitor video.

O metodă de vizualizare a intestinului subţire agreabilă pentru pacient

Cum trebuie să mă pregătesc pentru
această procedură?

Ce se va întâmpla după endoscopia cu
videocapsula Pillcam?

Veţi primi instrucţiunile de pregătire înainte de
examinare. Vizualizarea optimă este asigurată de
efectuarea investigaţiei pe stomac gol. Astfel, în
ziua precedentă examinării, după prânz, trebuie să
începeţi o cură cu lichide, iar cu zece ore înainte de
procedură, nu trebuie să mâncaţi sau să beţi nimic,
inclusiv apă. Medicul vă va spune când trebuie să
începeţi să ţineţi dieta. Comunicaţi medicului în
prealabil tratamentele zilnice pe care le urmaţi,
pentru a putea ajusta la nevoie dozele pe parcursul
examinării. Informaţi doctorul dacă aveţi implantat
pacemaker sau orice alt dispozitiv electromedical.
Raportaţi orice probleme de deglutiţie, antecedente
de obstrucţie intestinală sau intervenţie chirurgicală
abdominală.

La sfârşitul procedurii dispozitivul de înregistrare
şi senzorii vor fi deconectaţi. Imaginile stocate în
timpul examinării vor fi descărcate în staţia de
lucru pentru a putea fi revăzute de către medic.
În intervalul de timp de la ingestia capsulei şi până
la eliminarea acesteia trebuie evitate câmpurile
electromagnetice produse de antene de radio-emisie
sau dispozitive RMN.

La ce să mă aştept în timpul
endoscopiei cu videocapsula Pillcam?
Medicul sau asistenta vă va pregăti pentru
examinare aplicând pe abdomentul dumneavoastră
opt senzori cu adeziv. Videocapsula este înghiţită cu
apă şi va traversa natural
tubul digestiv trimiţând
informaţiile prin intermediul
senzorilor la dispozitivul de
înregistrare şi stocare de
imagini pe care îl veţi purta
la nivelul taliei. În lipsa unor
contraindicaţii din partea
medicului, veţi putea mânca după patru ore de la
ingerarea capsulei. Investigaţia se va finaliza după
aproximativ opt ore de la ingestia capsulei.

Cum voi afla rezultatul procedurii?
După returnarea
echipamentului doctorul
va procesa informaţia
din
dispozitivul
de
înregistrare şi va vizualiza
imaginile color realizate
de videocapsulă sub
forma unui film video.
După ce medicul va
viziona filmul video veţi
fi contactat pentru a vi
se comunica rezultatul.

NOTĂ IMPORTANTĂ: Această broşură furnizează doar informaţii generale şi nu trebuie
utilizată ca bază pentru diagnostic sau tratament, în nici o situaţie particulară. Este
foarte important să consultaţi medicul cu privire la situaţia dumneavoastră specifică.

