
 

 
የ"ካፕሱል" የቪዲዮ ሙከራ ማብራሪያ 

የስትሮጅቶሪቶሎጂ ተቋም 

ሂሌል ያፌ የሕክምና ማእከል 



• “ካፕሱላ” የክኒን መጠን ያለው ካሜራ ነው. 

• “ካፕሱላ” የምግብ መፍጫውን ስርዓት ይፈትሽታል, በተለይም 

ለትናንሽ አንጀት ይለካል. 

ካፕሱላ" የጨጓራን ወደ ውስጣዊ እይታ ለመመልከት እና 

ስዕሎችዎን ወደ ሰውነት ወለድ የመቅዳት መሳሪያ 

ይልኩዎታል. 

 

የ”ካፕሱል” ምርመራ ምንድነው? 



• በጣም የተለመደው የ "ካፕሱላ" 

ምክንያት በትናንሽ አንጀት ውስጥ የደም 

መፍሰስ ምንጭ ፍለጋ ነው. 

 

• ይህ ምርመራ ፖሊፒዎችን, የሆድ በሽታ 

መከላከያን (የኅብ በሽታ), የሆድ እከክ 

(tumors), እብጠባዎች ወይም ሌሎች 

የትናንሽ የአንጀቶችን ነጠብሳትን 

ለመለየት ጠቃሚ ሊሆን ይችላል. 

 

 

በ"ካፕሱላ" ውስጥ ሊታወቁ የሚችሉ ግኝቶች 



• ይህም የውጭ "አካል" አካል ወደ አካል ውስጥ መጀመርን 

የሚያካትት ሲሆን ስለዚህ ምርመራው በመረጃ ስምምነት 

በመፈረም ይጠይቃል. 

• ምርመራው “ካፕሱላው” በማዋጥ ይጀምራል. 

• ከዚያም ከሆድዎ ጋር የተያያዘውን መሳሪያ በቀበቶ ይያዛል. 

በዚህ ደረጃ ላይ በቤትዎ ይለቀቃሉ. 

የ”ካፕሱላ” ምርመራ ሂደት: 



• ይህ ንጥረ ነገር ከዋጡ በኋላ የጀርባ “ካፕሱላው” 

ፎቶግራፍ ይነሳና ምስሎችን ወደ ቀረፃው መሣሪያ 

ይልካል. 

• “ካፕሱላው” ከዋጡ በኋላ - ያልተለመዱ ስሜቶች 

ሊኖሩ አይገቡም. 

• የተካፈሉ ሐኪሞች ምስሎቹን ይመለከታሉ እና 

በመጨረሻው ደረጃውን ይፋ ያደርጋሉ. 

 

የ”ካፕሱላ” ምርመራ ሂደት: 



"የካፕሱላ" ውስብስቦች እምብዛም ባይሆኑም, የውጭ 

ንጥረ ነገሮች ለሰውነታቸውን በመዋጥ ምክንያት ሊያስከትሉ 

የሚችሉ . 

• “ካፕሱላ” የደም ሥር መውደድን የሚያመጣው 

የጨጓራ ክፍል (gastrointestinal stenosis) 

በሚገኝበት አካባቢ ሊቆም ይችላል.  የአንጀት 

መሰንጠቅን ሊያመጣ ይችላል. 

• የኩላሊት መዘጋት ምልክቶች ሊታዩባቸው የሚችሉ: 

ያልተለመደ የሆድ እብጠት, የሆድ ህመም, የማቅለሽለሽ 

እና / ወይም ማስታወክ ናቸው. 

• በማንኛውም ትኩሳት, የመተንፈስ ችግር, ወይም የደረት 

ሕመም, ዶክተርዎን ወዲያውኑ ያጋሩ. 

 

ከሙከራው ጋር የተዛመዱ ስጋቶች 



• ከ 18 ዓመት በታች የሆነ ታካሚ ወይም ለታወቀ ሕመምተኛ 

ያልታወቀ ፈቃድ ወላጅ / አሳዳጊ መሆን አለበት. 

 

• ባዶ ሆድ የተሻለና ደህንነቱ የተጠበቀ ሙከራን ይፈቅዳል. ስለዚህ, 

ከመፈተሽ በፊት ለ 12 ሰዓታት ከመብላትና ከመጠጥ ይቆጠቡ. 

በተጨማሪም ስጋ, ፍራፍሬዎች እና አትክሌቶች ከፇተናው በፉት ሇ 

24 ሰዓታት ሉቀሩ ይገባሌ. 

ለምርመራው እንዴት መዘጋጀት ይችላሉ? 



• “ካፕሱላው” ከመውሰድ ሁለት ሰዓት በኋላ ውሃ መጠጣት 

ትችላላችሁ. 

• ከአራት ሰአት በኋላ ቀላል ምግብ መመገብ ይችላሉ. 

• “ካፕሱላው” ከወሰዱ በኋላ ለ 10 ሰዓታት ያህል መሳሪያው እና 

ቀበቶው ሊወገድ ይችላል. 

• “ካፕሱላው” ከተወሰኑ ሰዓታት ወይም ቀናት ከሰውነት እንዲወጣ 

ይጠበቃል. ወደ ሰውነት ውስጥ መምለስ አያስፈልግም. 

• ከሰሙን ብኋላ ካልወጣ ወደ እኛ ይቅረቡ. 

• የምርመራው ውጤት ከ2 ሰሙን በኋላ ይሰጣል. 

 

ምርመራው/ሙከራው ከጀመረ በኋላ፡ 

የስትሮቴሮሜንቶሎጂ ተቋም ሠራተኞች 

ጥሩ ጤንነት እና መልካም እድል ይመኛል! 

 

 

 


