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(VŠE CO JSTE CHTÌLI VÌDÌT O VYŠETØENÍ  ZAŽÍVACÍHO TRAKTU

 ENDOSKOPICKOU KAPSLÍ,  ALE BÁLI JSTE  SE  ZEPTAT)



Úvodem

V souèasné dobì pøedstavují onemocnìní trávicího traktu významný 
spoleèensko - medicínský fenomén, který se nemalým procentem podílí na 
agendì praktických lékaøù, gastroenterologù a internistù ve vyspìlých 
zemích, Èeskou republiku nevyjímaje. Podle øady studií provádìných ve 
vyspìlých  zemích až 20 % bìžné populace trpí onemocnìním trávicího 
traktu.

Pøehled a struèný popis onemocnìní trávicího traktu, která lze odhalit 
vyšetøením endoskopickou kapslí:

s  Krvácení do trávícího traktu

s  Crohnova choroba

s  Ulcerózní kolitida 

s  Celiakie a jiné malabsorbèní syndromy 

s  Nezhoubné a zhoubné nádory tenkého nebo tlustého støeva             

Krvácení mùže postihnout jakoukoli èást trávicího traktu. Nejèastìjší pøíèinou 
krvácení jsou v horních oddílech trávicího traktu žaludeèní a dvanáctníkové 
vøedy a jícnové mìstky (varixy), v dolních èástech trávicí trubice hemorhoidy, 
divertikly tlustého støeva a nezhoubné èi zhoubné nádory laèníku (tenkého 
støeva) nebo traèníku (tlustého støeva). K vzácnìjším pøíèinám krvácení patøí 
Crohnova nemoc a ulcerózní kolitida. Pøíznaky krvácení závisí na oblasti 
trávicího traktu, která je krvácením postižena. Krvácení mùže být zjevné nebo 
okultní (utajené). Zjevné krvácení v horní èásti trávicího traktu se mùže 
projevit zvracením tekuté krve, krevních sraženin nebo natrávené krve 
(zvratky charakteru kávové sedliny), èastìji se však krvácení z horní èásti 
trávicí trubice projevuje èernou jakoby dehtovitou stolicí, tzv. melénou. 
Nenatrávená èerstvá krev ve stolici je obvykle pøíznakem pro krvácení v dolní 
èásti trávicího traktu. Pøi hledání zdroje zjevného nebo okultního krvácení se 
provádí endoskopická vyšetøení trávicího traktu, napøíklad gastroskopie 
(vyšetøení jícnu a žaludku), kolonoskopie (vyšetøení tlustého støeva), 
enteroskopie (vyšetøení èásti tenkého støeva). Jednou z metod vyšetøení 
pøítomnosti okultního krvácení je vyšetøení vzorku stolice, toto vyšetøení je 
levné, ale málo pøesné a je indikováno spíše jako preventivní vyšetøení  
nádorù tlustého støeva. Další možností jak najít zdroj okultního krvácení je 
neinvazivní vyšetøení pomocí kapsle pro tenké støevo, pøípadnì kapsle pro 
vyšetøení tlustého støeva. Trávicí trubici lze také vyšetøit radiodiagnostickými 
metodami, mezi které patøí rentgenové vyšetøení tlustého støeva(irrigografie),  
tenkého støeva(enteroklýza) nebo metody poèítaèové tomografie,  pøípadnì 
angiografie.
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K diagnostice krvácení do trávicího traktu však slouží jako výbìrové metody 
až po vyèerpání možností endoskopie nebo ve specifických pøípadech a jsou 
spojeny se zatížením rentgenovým záøením.

Crohnova choroba  je chronické zánìtlivé onemocnìní zažívacího traktu, 
které se objevuje v mladším vìku nejèastìji mezi 15. a 40. rokem života. 
Zánìtem mùže být postižena kterákoli èást zažívacího traktu, nejèastìji to 
však bývá oblast pøechodu tenkého a tlustého støeva, tzv. ileocékální oblast. 
Zánìt postihuje celou stìnu støeva, která se skládá z nìkolika vrstev. Proto je
u tohoto onemocnìní zvýšené riziko tvorby hnisavých ložisek (abscesù), 
anebo riziko abnormální komunikace ze støeva do jiných orgánù nebo kùží 
navenek. Dalším rizikem u této choroby je možnost zúžení prùsvitu 
postiženého úseku trávicího traktu (stenóza), pøípadnì jeho úplné uzavøení 
(ileus). Pacienti s Crohnovou chorobou trpí jednak pøíznaky ze strany trávicího 
traktu jako jsou prùjem, krev a hleny ve stolici, pokles chuti k jídlu, nadýmání, 
nevolnost, ale také pøíznaky celkovými. K nim patøí horeèky, hubnutí, 
únavnost, chudokrevnost. Nedostatek rùzných živin mùže vést u dìtí
k poruchám rùstu a pohlavního dozrávání, u dospìlých k odvápnìní kostí. 
Nìkdy se u pacientù s Crohnovou chorobou èi ulcerózní kolitidou objevují tzv. 
mimostøevní pøíznaky jako bolesti a zánìty kloubù, zánìty rohovky, duhovky a 
cévnatky oka nebo zánìtlivé projevy na kùži. Nejzávažnìjší mimostøevní 
manifestací je zánìtlivé onemocnìní žluèových cest (primární sklerozující 
cholangitida). Diagnostika této choroby se jako mozaika skládá z mnoha 
anamnestických, fyzikálních, laboratorních a morfologických údajù, mezi nìž 
mùže patøit i vyšetøení endoskopickou kapslí.   

Obdobné pøíznaky jako Crohnova choroba má zánìtlivé onemocnìní, které 
se nazývá ulcerózní kolitida. Toto onemocnìní postihuje výhradnì tlusté 
støevo a to v rùzném rozsahu. Od koneèníku pøes levou polovinu až na celý 
traèník. Nejèastìjší výskyt je také mezi 15. a 40. rokem života. Na rozdíl od 
Crohnovy choroby nepostihuje ulcerózní kolitida celou støevní stìnu, ale 
pouze jeho sliznici. Èastìji pøi ní dochází k výskytu krvavých prùjmù. I pøes 
drobné rozdíly mezi obìma chorobami je potøeba pøesné stanovení diagnózy 
pomocí øady nejmodernìjších vyšetøovacích metod.

Malabsorbèní syndrom je charakterizován poruchou vstøebávání živin 
tenkým støevem. To má široký okruh následkù, který závisí zejména na 
rozsahu a intenzitì postižení. Projevem malabsorbce mùže být hubnutí, 
chudokrevnost, poruchy rùstu u dìtí, odvápnìní kostí, snížení 
obranyschopnosti a dokonce i neurologické a psychické projevy. 
Malabsorpèní syndrom mùže být sekundární a doprovázet jiné nemoci 
trávícího traktu, napøíklad chronický zánìt slinivky bøišní, Crohnovu nemoc, 
nìkteré pooperaèní stavy na trávícím traktu a další choroby. Existuje však také 
tzv. primární malabsorpèní syndrom, jehož nejzávažnìjší souèástí je celiakie. 
Celiakie je porucha tolerance lepku, který je souèástí vìtšiny obilovin. 
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V dùsledku jeho nesnášenlivosti dochází k zánìtlivé reakci ve sliznici tenkého 
støeva, která atrofuje (zaniká její pøirozená struktura). U dìtí se celiakie èasto 
objevuje již pøi prvním kontaktu s lepkem v potravì a má èasto bouølivé 
pøíznaky jako masivní prùjmy, køeèe, plynatost. Tehdy bývá diagnostika 
obvykle rychlá. Složitìjší jsou však pøípady, které postrádají symptomy
ze strany trávícího traktu, což je typické pro pubescenty a dospìlé. Kapslová 
endoskopie jako moderní neinvazivní metoda mùže pomoci v diagnostice 
celiakie zobrazením sliznice tenkého støeva. Vlastní diagnózu je však tøeba 
potvrdit jinými metodami.

V dlouholetých statistikách zaujímá Èeská republika neslavné svìtové 
prvenství ve výskytu kolorektálního karcinomu, což je zhoubný nádor 
vycházející z bunìk sliznice tlustého støeva. Každoroènì u nás onemocní 
okolo 80 mužù a témìø 60 žen na 100 000 obyvatel. Výzkumy ukazují, že jde
o vzájemné pùsobení vlivù genetických a vnìjšího prostøedí. Mezi genetické 
vlivy patøí nìkteré genetické poruchy. Se zvýšeným rizikem je nutné poèítat
i u osob, v jejichž rodinì se již rakovina vyskytla (nemusí jít jen o kolorektální 
karcinom). Vnìjší vlivy jsou nejèastìji dány životním stylem, zejména 
stravovacími návyky. Témìø 80 % tìchto nádorù pochází z takzvaných 
adenomatózních polypù (nezhoubných nádorù). Prvními projevy 
onemocnìní mùže být krvácení (zjevné èi okultní). Nejjednodušším 
vyšetøením (i když znaènì nepøesným) je odbìr stolice. Na základì jejího 
rozboru lze diagnostikovat v odebraném vzorku i mikroskopické množství 
krve. Pøítomnost krve ve stolici však ještì nemusí znamenat pøítomnost 
zhoubného nádoru. Zdrojem krvácení mùže být i benigní (nezhoubný) polyp. 
Pøi pozitivním nálezu krve ve stolici by mìlo následovat endoskopické 
vyšetøení tlustého støeva (kolonoskopie). Od poèátku roku 2008 lze v Èeské 
republice využít variantní øešení pro vyšetøení tlustého støeva. Tímto øešením 
je kolonická kapsle Given. Kapsli lze použít v pøípadech, kdy z nejrùznìjších 
dùvodù nelze kolonoskopii provést, dále jako prevenci u rizikových skupin 
pacientù nebo pøi monitoraci vývoje Crohnovy nemoci a ulcerózní kolitidy.  
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Historie a souèasnost kapslové endoskopie

Historie kapslové endoskopie sahá do 80. let dvacátého století, kdy londýnský 
profesor Paul Swain poprvé realizoval myšlenku bezdrátového pøenosu 
obrázkù z trávicího traktu. Za pomoci komerènì dostupných souèástek 
sestrojil a vyzkoušel miniaturní kameru, která byla schopna bezdrátového 
pøenosu. V roce 1993 byl zkonstruován videoèip CMOS, který byl revoluèním 
pøevratem v zobrazování. Prvních nìkolik obrázkù bezdrátovou kapslí bylo 
pøeneseno ze žaludku prasete.

V roce 1994 byl patentován systém kapsle se zdrojem svìtla a miniaturní 
kamerou. Profesor Swain zaèal spolupracovat s elektroinženýrem Gabrielem 
J. Iddanem z Izraele. V roce 1998 byla v Izraeli založena spoleènost Given 
Imaging. V roce 1999 vyzkoušel profesor Swain prototyp kapsle na vlastním 
tìle. Kapsle pracovala 2 hodiny a tak byly získány první zábìry tenkého støeva 
èlovìka poøízené kapslovou endoskopií. V roce 2000-2001 byly provádìny 
první klinické studie s touto endoskopickou kapslí. Ve druhé polovinì roku 
2001 byla endoskopická kapsle PillCam SB schválena americkým úøadem pro 
schvalování léèiv, potravin a zdravotnických prostøedkù (FDA). Ve stejném 
roce byla tato kapsle schválena pro použití v Evropì obdržením CE certifikátu 
a potøebných povolení. A již v polovinì roku 2002 byla endoskopická kapsle v 
Èeské republice schválena pro použití k vyšetøení tenkého støeva. Koncem 
roku 2002 bylo provedeno v Èeské republice první vyšetøení endoskopickou 
kapslí na Klinice hepatogastroenterologie v pražském IKEM. Od této doby se 
vyšetøení tenkého støeva pomocí kapslové endoskopie stává rutinním.
V Èeské republice je v souèasné dobì 18 pracoviš�, ve kterých je  již zcela 
bìžnì provádìno vyšetøení touto endoskopickou kapslí.  V souèasné dobì se 
endoskopická kapsle ve svìtì používá ve tøech modifikacích. Pøes milion 
pacientù po celém svìtì již bylo touto kapslí vyšetøeno.  



Nejdéle a nejèastìji je používána kapsle pro vyšetøení tenkého støeva. Tato 
kapsle má velikost 11x26 mm a hmotnost 3,8 gramu. Snímací soustava 
endoskopické kapsle, která je na jedné stranì kapsle, obsahuje zdroj svìtla 
(svìtelné diody), optickou soustavu a CMOS video èip . Kapsle bìhem 
vyšetøení snímá 2 obrázky za sekundu po dobu 8 až 10 hodin. Energii pro 
kapsli zajiš�ují dvì støíbrooxidové  baterie. Obal  kapsle je z bioplastu, který je 
odolný vùèi prostøedí uvnitø trávicího traktu. V roce 2004 byla uvedena na trh 
kapsle PillCam ESO pro vyšetøení jícnu. Tato kapsle má stejnou velikost jako 
kapsle pro tenké støevo, snímaèe na obou stranách a zaznamenává 14 
obrázkù za sekundu. Poèátkem roku 2008 pøichází na trh kapsle pro vyšetøení 
tlustého støeva PillCam COLON. Kapsle má snímací optiku na obou stranách 
a její délka narostla o 5 mm. Všechny kapsle mají uvnitø ještì vysílaè
s anténou, která pøenáší rádiový signál. Ten je zachytáván pomocí 
speciálních plochých antén, které má pacient pøi vyšetøení nalepeny na bøiše. 
Pacient dále nosí na tìle pøipevnìný opasek, ve kterém je záznamové 
zaøízení, na nìjž jsou nahrávána data vysílaná kapslí. V opasku je také 
upevnìna baterie, která zajiš�uje energii pro záznamové zaøízení. Po 
ukonèení vyšetøení vrací pacient veškerou výstroj na oddìlení.
Z datarekordéru jsou poté nahrána  veškerá získaná data do poèítaèové 
jednotky se speciálním programovým vybavením, které  z pøijatých dat 
vytvoøí endoskopický videosoubor, podobný záznamu z klasického 
endoskopu.  
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Pøíprava pacienta na vyšetøení endoskopickou kapslí

Den pøed vyšetøením kapslí pro tenké støevo 
dodržujte lékaøem pøedepsanou dietu. Veèer pøed 
vyšetøením od 22. hodiny již nejezte ani nepijte
s výjimkou zapití lékù, pokud nìjaké berete. Mužùm 
ochlupeným v oblasti bøicha, kde budou nalepeny 
senzory, doporuèujeme oholit se asi 15 cm nad a pod 
pupkem. Dvì hodiny pøed vyšetøením již neberte 
žádné léky, nedoporuèí-li Váš lékaø jinak. K vyšetøení 
se doporuèuje volný dvoudílný odìv. Pøed vyšetøením 
Vám bude podána informace o celé proceduøe
a budete požádáni o souhlas k tomuto výkonu.  Poté 
Vám personál pøilepí na bøicho pøilnavé podložky se 
senzorovými jednotkami a okolo pasu umístí 
monitorovací opasek se záznamovým zaøízením
a baterií. Po této pøípravì budete vyzváni k polknutí 
kapsle. Po polknutí kapsli zapijete malým množstvím 
vody. V prùbìhu celé procedury obèas sledujte 
blikající záznamové zaøízení na vašem opasku, které 
blikáním signalizuje funkènost kapsle. Záleží na 
rozhodnutí lékaøe, zda bude vyšetøení probíhat 
ambulantnì nebo v nemocnici. Bìhem vyšetøování si 
poznamenejte veškeré zvláštnosti jako jsou bolesti 
bøicha, køeèe, nucení na zvracení nebo zvracení.
V pøípadì tìchto potíží kontaktujte svého ošetøujícího 
lékaøe. Vyvarujte se prudkých pohybù a nárazù na 
záznamové zaøízení, aby nedošlo k jeho poškození
a vyvarujte se také namáhavých fyzických aktivit,
u kterých dochází k pocení. Pacient se mùže po dvou 
hodinách po polknutí kapsle trochu napít a za ètyøi 
hodiny po polknutí kapsle lehce najíst. Po osmi až 
deseti hodinách budete vyzváni k vrácení 
záznamového zaøízení. Zaøízení neodpojujte, ani
s ním nijak nemanipulujte, pokud k tomu nebudete 
vyzváni lékaøem. Pøíprava na vyšetøení kapslí pro 
tlusté støevo je velmi dùležitá. Tlusté støevo musí být 
dùkladnì vyèištìno, aby bylo pøi vyšetøení kapslí 
pøehledné. Pacient již dva dny pøed vyšetøením 
požívá dietní stravu s nízkými rezidui, napøíklad. bílou 
rýži, kuøecí maso, èisté polévkové vývary. 
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Den pøed vyšetøením je nutno dodržet tekutou dietu. Jsou doporuèeny vody, 
èaje, nealkoholické èiré nápoje, èiré džusy atd. Veèer pøed vyšetøením jsou 
pacientovi naordinována projímadla. Ráno v den vyšetøení dvì hodiny pøed 
polknutím kapsle pacient dostane opìt projímadla a prokinetika (léky 
zajiš�ující  zrychlení prùchodu kapsle trávícím traktem). Okolo osmé hodiny je 
pacientovi nasazeno záznamové zaøízení vèetnì senzorových jednotek
a poté pacient polkne kapsli, kterou zapije douškem vody. Dále jsou mu dle 
doporuèení ošetøujícího lékaøe podávána projímadla a prokinetika. První 
lehké jídlo mùže pacient okolo 15. hodiny. Pokud nedojde k odchodu kapsle 
do cca 16 hodin, podá se pacientovi rektální glycerinový èípek, pro usnadnìní 
odchodu kapsle. Záznamové zaøízení pøedá pacient zdravotnickému 
personálu jakmile k tomu bude vyzván.  

Èasto kladené dotazy od pacientù vèetnì odpovìdí

Co to je kapslová endoskopie?                                                                  
Kapslová endoskopie je vyšetøení èásti trávicího traktu (jícen, tenké støevo, 
tlusté støevo) pomocí malé polykací kapsle, která má uvnitø zabudovanou 
miniaturní videokameru.                                                                                

Co to je PillCam SB?                                                                                   
Je to polykací kapsle, která je urèena pro vyšetøení tenkého støeva. Kapsle pro 
vyšetøení jícnu se nazývá PillCam ESO a kapsle pro vyšetøení tlustého støeva 
PillCam COLON.

Na jakém principu kapsle pracuje?                                                            
Toto zaøízení ve tvaru vitaminové oválné tablety má uvnitø kromì miniaturní 
videokamery ještì baterie, svìtelný zdroj, vysílaè a anténu. Po polknutí 
kapsle a zapití douškem vody snímá kapsle obrázky zažívacího traktu, kterým 
prochází. Vysílaè v kapsli vysílá signál, který je zachycen pomocí senzorù 
pøipevnìných na bøiše pacienta a nahrává jej  do nahrávacího 
zaøízení(datarekordéru), umístìného v opasku, který pacient nosí bìhem
vyšetøení. Po ukonèení procedury po cca 8 až 10 hodinách je záznam
z datarekordéru pøehrán do poèítaèe, ve kterém pomocí speciálního software 
dojde ke zviditelnìní záznamu na klasický endoskopický obraz zažívacího 
traktu. Tento záznam je vyhodnocen lékaøem.

Jak velká je kapsle kterou mám spolknout?                                             
Kapsle pro jícen a tenké støevo má rozmìr 11x26 mm a kapsle pro tlusté 
støevo 11x31 mm a váží necelé 4 gramy. Kapsle má hladký povrch a naprosté 
vìtšinì pacientù vèetnì dìtí, nedìlá spolknutí žádný problém.
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Jak dlouho trvá vyšetøení endoskopickou kapslí?                                  
Vyšetøení tenkého støeva trvá pøibližnì osm hodin. Vyšetøení kapslí pro tlusté 
støevo mezi 6 až 10 hodinami, ale mùže trvat i kratší dobu. Zaleží na rychlosti 
prùchodu kapsle zažívacím traktem. 

Za jak dlouho po vyšetøení kapslí mohu se mohu normálnì stravovat? 
Pokud absolvujete vyšetøení tenkého støeva, mùžete se za dvì hodiny po 
polknutí kapsle napít, a po 4 hodinách mùžete  požít první lehké jídlo. 
Okamžitì po ukonèení vyšetøení mùžete jíst vše jako obvykle, pokud Vám 
lékaø nedoporuèí jinak. Pøi vyšetøení kapslí na tlusté støevo mùžete požít první 
jídlo okolo 15. hodiny, nejlépe však po konzultaci s ošetøujícím lékaøem.

Jak se kapsle ze zažívacího traktu po ukonèení vyšetøení vyjme?             
Kapsle je urèena pro jednorázové použití a zažívacím traktem prochází 
bezbolestnì a pøirozenou cestou jako potrava. K jejímu odchodu dojde 
pøirozenou cestou do 24 nebo 48 hodin. 

Musím pøi vyšetøení kapslí ležet v posteli?                                                
Toto vyšetøení má velkou výhodu v tom, že jej lze provádìt i ambulantnì. Ráno 
po nasazení vyšetøovacího  setu pacient spolkne kapsli a mùže se
s celým vyšetøovacím zaøízením vrátit domù nebo do pracovního procesu.
Po osmi hodinách pøijde pacient zaøízení vrátit do nemocnice. Bìhem 
vyšetøení není pacient nijak výraznì limitován. Nedoporuèuje se pouze 
bìhem vyšetøení provádìt takovou fyzickou èinnost, pøi které mùže docházet 
k pocení. Pacient nesmí být bìhem vyšetøení vystaven silnému 
magnetickému záøení (napøíklad vyšetøení magnetickou rezonancí) 

Je možné vyšetøovat touto kapslí i dìti?                                                   
Na doporuèení Evropské gastroenterologické spoleènosti lze provádìt 
vyšetøení endoskopickou kapslí u dìtí starších deseti let. 

Kdy nelze vyšetøení kapslí provést?
Vyšetøení kapslí je kontraindikováno v následujících pøípadech:
-  pacient má prokázanou stenózu (zúžení) zažívacího traktu a je proto 
   vyšší riziko uvíznutí kapsle.
-  u gravidních pacientek 
-  u pacientù s kardiostimulátorem
-  u dìtí mladších deseti let
-  pokud vyšetøení nedoporuèil Váš gastroenterolog   



 
Tenké støevo lze zobrazit endoskopicky nebo pomocí radiologických metod. 
Pøi endoskopickém vyšetøení je pacientovi zavádìna ohebná hadièka ústy. 
Vyšetøení se provádí pøi utlumení pacientova vìdomí a vyžaduje následnou 
rekonvalescenci.

Jakou má kapsle výhodu ve srovnání s tradièními zobrazovacími 
metodami?                                                                                                    
Pøi vyšetøení kapslí pacient nepotøebuje žádné sedativum a k polknutí kapsle 
mùže dojít napøíklad v kanceláøi lékaøe. Provedené studie prokázaly mnohem 
vyšší úroveò spokojenosti, pohodlí a komfortu pøi vyšetøení endoskopickou 
kapslí. Po vyšetøení kapslí není potøeba žádná rekonvalescence. Návrat do 
pracovního procesu je okamžitý.  

Kolik stojí endoskopická kapsle?                                                              
Endoskopická kapsle stojí dvanáct až patnáct tisíc korun záleží na typu 
kapsle.

Jaké jsou komplikace pøi vyšetøení endoskopickou kapslí?                   
Komplikace pøi vyšetøení endoskopickou kapslí nejsou èasté. Výjimeènì 
mùže dojít k uvíznutí kapsle v zažívacím traktu. Zejména tehdy, pokud má 
pacient stenózu (zúžení) zažívacího traktu. Studie uvádí 0,5 - 1% na 100 
vyšetøení. Nìkteré z takto uvíznutých kapslí lze vyjmout pomocí endoskopu. 
Tam kde kapsli nebylo možné vyjmout endoskopicky, bylo potøeba pøistoupit
k operaènímu øešení a ve vìtšinì pøípadù byla vždy prokázána støevní 
patologie, kterou by døíve èi pozdìji bylo nutné øešit chirurgicky.   

Kdo rozhodne o vyšetøení endoskopickou kapslí?                                 
O vyšetøení endoskopickou kapslí musí rozhodnout Váš ošetøující lékaø 
specialista, nejèastìji to bývá gastroenterolog nebo celé lékaøské konzilium. 

Proè se bìžnì neprovádí vyšetøení kapslí, když je to neinvazivní 
vyšetøení?                                                                                                     
Kapslová endoskopie v souèasnosti neposkytuje možnost odbìru vzorkù ze 
sliznice ani léèebného výkonu jako je stavìní krvácení, odstranìní polypù èi 
rozšíøení støevního zúžení (dilatace). Pokud tyto výkony oèekáváme, je 
vhodnìjší preferovat klasickou endoskopii. Nové endoskopy také rozšiøují 
možnosti klasické endoskopie o diagnostiku, která je již na hranici 
mikroskopického hodnocení. Prozaiètìjším dùvodem je skuteènost, že
v porovnání s klasickými metodami je kapslová endoskopie nìkolikanásobnì 
dražší.
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Kde mì mohou touto kapslí vyšetøit?

V souèasné dobì jsou v Èeské republice tyto nemocnice, které mají zaøízení 
pro vyšetøení endoskopickou kapslí:

s IKEM Praha,

s Fakultní nemocnice v Motole Praha, 

s Ústøední vojenská nemocnice Praha,

s Všeobecná Fakultní nemocnice Praha, 

s Fakultní nemocnice Královské Vinohrady v Praze, 

s Fakultní Thomayerova nemocnice v Praze, 

s ISCARE Praha,

s Nemocnice Milosrdných sester Karla Boromejského v Praze, 

s Fakultní nemocnice Brno Bohunice, 

s Fakultní nemocnice Olomouc, 

s Fakultní nemocnice Ostrava Poruba, 

s Fakultní nemocnice Plzeò, 

s Vojenská nemocnice Olomouc,  

s Krajská nemocnice Ústí nad Labem, 

s Krajská nemocnice v Liberci,  

s Krajská nemocnice Èeské Budìjovice,

s Nemocnice Jablonec nad Nisou 

s Nemocnice Frýdek Místek
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Kde mohu získat vice informací o endoskopické kapsli?
Mùžete navštívit stránky www.medial.cz v èeském jazyce nebo stránky
www.pillcam.com v anglickém jazyce 



www.medial.cz
tel.: +420 271 028 300

Tato brožura byla vydána za pøispìní firmy:
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