
 Čeština DOC-1332-01  

 

Pokyny pro pacienty Endoskopie tenkého střeva kapslí 
PillCam® 

se zařízením SensorBelt  
 

Pacient: ___________________________ 
 

Datum vyšetření: __________________ 

 

Pro zajištění co nejlepších výsledků endoskopie tenkého střeva kapslí PillCam se pečlivě a 

zcela řiďte pokyny lékaře. 
 

Jeden den před endoskopií kapslí 

1. Po obědě začněte s předepsanou tekutou stravou  

2. Nejezte ani nepijte, s výjimkou nutných léků s malým množstvím vody, a to po 

dobu 10 hodin před endoskopií kapslí. 
 

V den endoskopie kapslí  

1. Dvě hodiny před vyšetřením neberte žádné léky. 

2. Použijte oblečení z tenké, přirozené látky , jako je např. tričko, které je 

dostatečně dlouhé, aby dosáhlo alespoň k bokům a nevyhrnovalo se nad opasek. 

3. Dostavte se k vašemu lékaři ve stanovenou dobu:_____________________ 
 
Po požití kapsle PillCam SB  

Endoskopické vyšetření kapslí bude trvat přibližně 8-9 hodin. Svého lékaře neprodleně kontaktujte, 
pokud v průběhu tohoto testu trpíte bolestmi břicha, nevolností či zvracením.  

1. Dvě hodiny po požití kapsle PillCam SB můžete začít pít bezbarvé tekutiny.  

2. Po čtyřech hodinách můžete lehce posvačit. Po skončení vyšetření můžete 

pokračovat s normální stravou. 

3. Ujistěte se, že SensorBelt pevně sedí kolem pasu. Nic k němu nepřipojujte. 

4. Zkontrolujte modře blikající světlo záznamníku DataRecorder každých 15 
minut a ujistěte se, že světlo bliká dvakrát za sekundu. Pokud světlo přestane blikat 

nebo změní barvu, zaznamenejte si příslušný čas a kontaktujte svého lékaře.  

5. Použijte připravený Formulář událostí endoskopie kapslí pro zaznamenání času 
jakékoli události, jako je jídlo, pití, nebo změna vaší činnosti. Vraťte vyplněný 

Formulář události lékaři spolu s vráceným zařízením. 

6. Vyhněte se silným elektromagnetickým polím jako jsou zařízení MRI nebo 

amatérská rádia, a to od polknutí kapsle až dokud ji nevyloučíte se stolicí.  

7. Neodpojujte zařízení a neodstraňujte DataRecorder, a to kdykoli v průběhu 

zákroku.  

8. Se zařízením DataRecorder zacházejte s co největší pozorností. Vyhněte se 

náhlým pohybům a nárazům do zařízení DataRecorder. 
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Po dokončení endoskopie tenkého střeva  

V určenou dobu se vraťte do ordinace lékaře k odstranění zařízení. 

 Nebo: Pokud obdržíte pokyny k odstranění zařízení na konci endoskopie kapslí, 

proveďte následující:  

 

1. Sejměte pás SensorBelt a DataRecorder a uschovejte je na bezpečném místě.  
2. Vraťte veškeré vybavení do ordinace vašeho lékaře co nejdříve. Se zařízením 

DataRecorder a dalším zařízením zacházejte opatrně, a nevystavujte je nárazům, 

vibracím, nebo přímému slunečnímu světlu. 

Pokud si nejste jisti, zda kapsle opustila vaše tělo a začnete pociťovat nevolnost, bolest břicha 
nebo zvracení, kontaktujte lékaře pro vyhodnocení.  

Vyšetření MRI zatímco je kapsle PillCam ve vašem těle může mít za následek poškození 
zažívacího traktu nebo břišní dutiny. Pokud si nejste jisti, zda je kapsle mimo vaše tělo, 
kontaktujte lékaře pro vyhodnocení a možný rentgen břicha před tím, než podstoupíte vyšetření 

MRI. 
 

Formulář událostí endoskopie kapslí 

Jméno pacienta: ID č.: 

Čas Událost (jídlo, pití, činnost a nezvyklé pocity) 

 Požití kapsle PillCam 

  

  

  

  

  

Čas návratu do ordinace: _______ 

Kontakt v případě potřeby: 

Zvláštní pokyny:  

 


