
 הסבר על בדיקת  

 וידאו קפסולה

 המכון לגסטרואנטרולוגיה

 המרכז הרפואי הלל יפה



 .תרופה-כדורבגודל היא מצלמה הקפסולה •

ובעיקר , את מערכת העיכולבודקת הקפסולה •

 .מיועדת לבדיקת המעי הדק

המעי הסתכלות בתוך חלל מאפשרת הקפסולה •

הקלטה הנישא על  את התמונות למכשיר ושולחת 

 .הגוף

 ?מהי בדיקת קפסולה



הסיבה השכיחה ביותר לביצוע  •

קפסולה הינה חיפוש אחר 

 .הדקמקור דימום במעי 

הבדיקה יכולה להיות  •

,  שימושית לגילוי פוליפים

,  (קרוהן)מחלות מעי דלקתיות 

גידולים או נגעים  , כיבים

 .המעי הדקאחרים של 

 

 :ממצאים שניתן לאבחן בקפסולה



לתוך הגוף " גוף זר"בפעולה של החדרת מדובר •

 .מצריכה חתימה על הסכמה מדעתולכן הבדיקה 

 .הבדיקה מתחילה בבליעת הקפסולה•

הצמוד לבטנך למכשיר י /בהמשך תחובר•

ה בשלב זה /ה יכול/את. חגורהבעזרת ומקובע 

 .להשתחרר לביתך

 :קפסולהמהלך בדיקת 



הקפסולה מצלמת בדרכה את , לאחר בליעתה•

ושולחת את התמונות למכשיר  דופן המעי 

 .ההקלטה

לא אמורה   -לאחר בליעתה של הקפסולה •

 .להיות כל תחושה יוצאת דופן

יצפה בתמונות ויפענח את הרופא המטפל •

 .מאוחר יותרהבדיקה בשלב 

 

 :מהלך בדיקת קפסולה



,  ובכל זאת יתכנו, סיבוכי קפסולה הם נדירים

 :כתוצאה מבליעת הגוף הזר

הקפסולה יכולה להיעצר באזור שיש בו  •

שעלול לגרום  דבר , העיכולהיצרות במערכת 

 .  מעילחסימת 

:  סימנים אפשריים לחסימת המעי כוללים•

,  כאב בטן, לא שגרתיתתפיחות בטנית 

 .או הקאות/ובחילות 

הופעת  קושי בבליעה או , בכל מצב של חום•

 .מידיתשתף את הרופא שלך , בחזהכאבים 

 :סיבוכים הקשורים בבדיקה



חתימה  -או מטופל שאינו בר 18ת מתחת לגיל /מטופל•

 .אפוטרופוס/חייב מעורבות הורה -על הסכמה מדעת 

 

ריקה מאפשרת ביצוע הבדיקה באופן מיטבי  קיבה •

  12 –ושתיה למשך כ מאכילה לכן יש להימנע . ובטוח

,  יש להימנע מצריכת בשר, כמו כן. לפני הבדיקהשעות 

 .פירות וירקות יממה טרם הבדיקה

 ?כיצד להיערך לבדיקה



 .מיםכעבור שעתיים מבליעת הקפסולה ניתן לשתות •

 .  כעבור ארבע שעות ניתן לאכול ארוחה קלה•

הקפסולה ניתן להוריד  מעת בליעת שעות  10כעבור •

 .את המכשיר והחגורה

צפויה לצאת מהגוף לאסלה כעבור מספר  הקפסולה •

 .אין צורך להחזירה. שעות עד ימים

יצאה שכעבור שבוע הקפסולה לא ששמת לב במידה •

 .י לנו/דווח –בהפרשות 

תישלח אליך הביתה תוך כשבועיים  לבדיקה תשובה •

 .מהבדיקה

 

 :אחרי תחילת הבדיקה

צוות מכון הגסטרואנטרולוגיה מאחל לך 

 !בריאות שלמה ובהצלחה


