Przygotowanie pacjęta, a potem podanie kapsułki
Podłączanie odbiornika
Włącz odbiornik i podłącz przewody transmisyjne, sprawdź diody ‘BAT’ (Bateria) oraz
‘INI’ (Inicjacja) czy są włączone i palą się na zielono.
Dioda ‘SIG’ (Sygnał) powinna mrygać na czerwono , dając tym znać że kapsułka nie
została jeszcze połknięta.
Zanim kapsułka zostanie połknięta
Administrator ‘Maxolon’ oraz ‘Infacol’ (zaleca się aby oni administrowali kiedy pacjęt
przychodzi po raz pierwszy)
Sprawdź jeszcze raz wszystkie diody kontrolne odbiornika
Połykanie kapsułki
Pokaż pacjętowi najlepszy sposób trzymania kapsułki, (użyj kapsułki demo) oraz
pokaż jak ją aktywować poprzez dotyk, sprawdzając diodę ‘SIG’, która powinna
zaświecić się na zielono.
Godzina po połknięciu kapsułki
Zalecane jest aby godzine przed połknięciem pacjęt wypił około szklanki roztworu
wodnego oraz po połknięciu kapsułki dla lepszej przejrzystości obrazu.
Podczas trwania procedury - Wyjaśnienia .....
Pacjętom nie wolno niczego pić ani jeść oprócz wody przez pierwsze cztery godziny
po połknięciu kapsułki.
Po upłynięciu czterech godzin pacjęci mogą spożywać płyny takie jak zupy oraz brać
lekarstwa.
Pacjęt powinien pić szklankę wody na każdą godzinę podczas trwania procedury.
Dozwolona jest normalna codzienna aktywność z wyjątkiem ciężkiej i wyczerpującej
pracy (ćwiczenia, podnoszenie ciężarów, itp.)
Unikać pomieszczeń z rezonansem magnetycznym (MRI), radiowych wieży
transmisyjnych, kocy elektrycznych, itp. Bezpiecznie można korzystać z radia,
zestawu audio oraz telefonów komórkowych.
Trzymać się z daleka od innych pacjętów, u których także trwa badanie kapsułką
endoskopową.
Pozostaw odbiornik oraz kable transmisyjne włączone przez 12 godzin, po tym
czasie można wyłączyć i użyć ponownie.
Po zakończeniu procedury – Wyjaśnienia...
Pacjęt nie może mieć badania rezonansem magnetycznym (MRI) przez następne 30
dni.
Dzień po zabiegu, jeśli lekarz tak zaleci, pacjęt może zostać skierowany na
prześwietlenie jamy brzusznej w celu zlokalizowania kapsułki endoskopowej.
Kapsułka jest wydalana w naturalnym 24 godzinnym procesie.
Kapsułka jest jednorazowego użycia i nie musi być oddawana, nie trzeba się
przejmować jeśli po wydaleniu kapsułka nadal działa i świeci.

