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Betegtájékoztató 

 

Vékonybél videokapszula-endoszkópia 
 
Mi a videokapszula-endoszkópia? 
Az eljárás lényege az, hogy egy kisméretű (kb. vitamintablettának megfelelő) kapszula természetes úton 
végighaladva az emésztőrendszeren képeket készít a vékonybél nyálkahártyájáról. Az adatok a hasfalon 
elhelyezett érzékelőkön át egy kisméretű, övvel rögzített készülékben tárolódnak. 
 
Hogyan kell felkészülni a vizsgálatra? 
A kapszula-endoszkópos vizsgálat előtti napon ebéd után folyékony étrendből álló diétát kell tartani, késő 
délután – este 2 l Endostar vagy Endogol oldatot szükséges meginni a bél vizsgálhatóságának 
biztosítására. . Este 10 óra után sem enni, sem inni nem szabad, a gyógyszereket néhány korty vízzel 
be lehet venni. A nap során 3 x 2 tabletta Espumisan bevétele, majd a vizsgálat reggelén 6 órakor újabb 
2 tabletta bevétele javasolt. A vizsgálat előtt 2 órával már gyógyszert sem szabad bevenni.  
 
Hogyan történik a vizsgálat? 
Kérjük, hogy laza, lehetőleg két részből álló ruházatban érkezzenek a vizsgálatra! Az érzékelőket 8 
helyen tapasszal helyezzük a hasfalra, ezeket az adattároló készülékhez csatlakoztatjuk, melyet egy 
övvel rögzítünk. Ez után kell lenyelni a kapszulát. A kapszula bevétele után legalább 2 óráig sem enni, 
sem inni nem szabad, 4 óra elteltével egy könnyű étkezés megengedett. Ha a kapszula-endoszkópos 
vizsgálat alatt hasi fájdalom, hányinger vagy hányás jelentkezne, azonnal értesíteni kell az orvost. Amíg 
a kapszula a bélben van, nem szabad erős elektromágneses térben tartózkodni (pl. MR készülék vagy 
amatőr rádióadó közelében). Előfordulhat, hogy a rádióinterferencia miatt az adatok elvesznek, ami a 
vizsgálat megismétlését vonhatja maga után. A kapszula-endoszkópos vizsgálat kb. 8 óráig tart, az orvos 
nyilvánítja befejezettnek. Az adattároló készülék egy kisméretű számítógép, ezért nagyon óvatosan kell 
kezelni (tartózkodjon a hirtelen mozdulatoktól, óvja az ütésektől). A vizsgálat alatt 15 percenként 
ellenőrizze, hogy a lámpa felvillan-e másodpercenként kétszer a készülék tetején, működészavar esetén 
kérjük haladéktalanul értesítse vizsgálóorvosát. A vizsgálat alatt minden eseményt az eseménynaplóban 
kérünk rögzíteni (étkezés, ivás, egyéb tevékenység vagy szokatlan érzés). Kerüljön minden nehezebb 
fizikai aktivitást a készülék viselése közben (különösen, ha ez verítékezéssel jár), és a rögzített öv miatt 
lehetőség szerint ne hajoljon előre! 
  
Mi a teendő a vizsgálat után? 
A készüléket csak az orvos távolíthatja el. Ha nem bizonyosodott meg arról, hogy a kapszula kiürült a 
szervezetből, és váratlanul hányinger, hányás vagy hasi fájdalom jelentkezne, azonnal keresse fel 
vizsgálóorvosát! A kapszula-endoszkóp kürülése előtt végzett MR vizsgálat súlyos sérülést okozhat a 
bélrendszerben és a hasüregben. 
 
Milyen szövődmények lehetségesek? 
Ritka esetben előfordulhat, hogy a kapszula a bélrendszerben valahol elakad, ennek bélelzáródás lehet a 
következménye. A kapszula elakadása esetén endoszkópos vagy sebészi eltávolítás válhat szükségessé.  
 
Amennyiben ezen kívül bármilyen kérdése lenne, további felvilágosítás céljából forduljon a vizsgálatot 
végző orvoshoz! 
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Kérjük, hogy a következő kérdések megválaszolása után írja alá a nyilatkozatot! 
 
Kérjük aláhúzással válaszoljon az alábbi kérdésekre: 
 
Tud-e valamilyen gyógyszer iránti túlérzékenységről?   Nem - Igen 

(Ha igen, mely gyógyszerre? …………………………………………….) 
Tud-e vérzékenységéről?   Nem - Igen 
Van-e epilepsziája?   Nem - Igen 
Fennáll-e Önnél terhesség?   Nem - Igen 
Van-e zöldhályogja?   Nem - Igen 
Van-e beültetett szívritmus - szabályozója?   Nem - Igen 
Van-e egyéb említésre méltó betegsége?   Nem - Igen 

(Ha igen, mi az? ………………………………………………………….) 
Szed-e véralvadásgátló gyógyszert?   Nem - Igen 

(Ha igen, mi az? ………………………………………………………….) 
 
 

BELEEGYEZŐ NYILATKOZAT 
 
Alulírott ………………………………………. (név) …………….. (születési idő) ennek a nyilatkozatnak 
az aláírásával tanúsítom, hogy  

1. A betegtájékoztatót elolvastam. 
2. Ismertették hogy a beavatkozás következményeként szövődmények léphetnek fel, ritkán 

orvosi kezelést is igénylő állapot alakulhat ki. 
3. A beavatkozással kapcsolatos kérdéseimre választ kaptam. 
4. A vizsgálat elutasításának lehetséges egészségügyi következményeiről tájékoztattak. 

Tudomásul veszem, hogy amennyiben a vizsgálatot visszautasítom, kezelőorvosomat nem 
terheli felelősség az emiatt fellépő káros következményekért, illetve betegségem kedvezőtlen 
alakulásáért. 

5. A fenti tájékoztatás alapján, kellő mérlegelés után, a vizsgálatba, ill. az esetleg 
szövődmények kezelésébe 

beleegyezem    /    nem egyezem bele 
(Kérjük a megfelelőt aláhúzni!) 

 
Pécs, 202__. __ __.__ __. 
 
 
  
 ……………………………….… ……………………………….…  
               a beteg vagy törvényes a beteget tájékoztató 
 képviselője orvos 
 
 
 

……………………………….… 
endoszkópos asszisztens 


