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  Patency Capsuleكبسولة باتنسي   
Patency Capsule (Arabic) 

 
 

 ?What is a Patency Capsuleما هي كبسولة باتنسي؟ 

 

 (.  GIكبسولة باتنسي هي كبسولة ستبتلعها للمساعدة في تقييم المرور عبر الجهاز الهضمي )

The patency capsule is a capsule that you will swallow to help evaluate the 

passage through your gastrointestinal (GI) tract.  

 

                                      ؟  ما الذي يمكن أن أتوقعه من اختبار كبسولة باتنسي

What can I expect from a Patency Capsule Test? 

 

ساعة )في اليوم التالي(.  30سوف تبتلع الكبسولة في الصباح. سوف تتلقى تعليمات إلجراء تصوير باألشعة السينية للبطن بعد 

ي إذا لم تقم بإجراء األشعة السينية ف . Michigan Medicineليس من الضروري إجراء األشعة السينية في طب ميتشيجان 

  من األشعة CD، فستحتاج إلى تزويدنا بنسخة على شكل أسطوانة Michigan Medicineطب ميتشيجان 

                                                                                                            السينية. 
You will swallow the capsule in the morning. You will receive instructions to 

have an abdominal (belly) X-ray 30 hours later (the next day). It is not required 

to have the X-ray done at Michigan Medicine. If you do not have the X-ray 

done at Michigan Medicine, you will need to provide us with a CD copy of 

the X-ray. 

 

 ?How do I prepare for a Patency Capsuleكيف أستعد لكبسولة باتنسي؟ 

 اليوم الذي يسبق موعدك:  

Day before your appointment: 

 العلكة. ( بعد منتصف الليل بما في ذلك التدخين ومضغ NPOال شيء عن طريق الفم ) •

• Nothing by mouth (NPO) after midnight including smoking and gum 

chewing.  

 

 هل يمكنني تناول الدواء قبل كبسولة باتنسي  

Can I take my medicine before a Patency Capsule? 
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 تحتوي  وقد .تماًما حالتك بمثل المصابين شيجان للمرضى تمي  طبد تعليمية قام بتطويرها  إخالء المسئولية: تحتوي هذه الوثيقة على معلومات و/ أو موا
طب ميتشيجان بإنشائها وال يتحمل طب ميتشيجان مسؤوليتها. وهي ال تحل محل االستشارة الطبية   يقم لم اإلنترنت على موجود لمحتوى روابط  على

. تحدث مع مقدم رعايتك الصحية إذا كانت لديك  معياري تجربتك قد تختلف عن تلك الخاصة بالمريض ال التي تحصل عليها من مقدم رعايتك الصحية ألن 

 أي أسئلة حول هذه الوثيقة أو حالتك أو خطتك العالجية.  
Disclaimer: This document contains information and/or instructional materials developed by 
Michigan Medicine for the typical patient with your condition. It may include links to online 
content that was not created by Michigan Medicine and for which Michigan Medicine does not 
assume responsibility. It does not replace medical advice from your health care provider because 
your experience may differ from that of the typical patient. Talk to your health care provider if 
you have any questions about this document, your condition or your treatment plan.   

 
   خدمات الترجمة الشفوية بطب ميتشيجان :ةالترجم
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رعاتك المعتادة من ن بي في صباح يوم االختبار، خذ فقط نصف ج - األنسولينإذا كنت مصابًا بداء السكري وتستخدم  •

  أو األنسولين Regularاألنسولين العادي  ال تأخذو Novolin 70/30 70/30أو نوفولين  Lenteأو لنتي  NPHأيتش 

 . Humulin هومولين

• If you have Diabetes and take insulin - the morning of your test, take only 

one-half of your usual doses of NPH, Lente or Novolin 70/30 Insulin and no 

Regular or Humulin Insulin. 

 

 أحضر معك أي دواء لمرض السكري يؤخذ عن طريق الفم لتتناوله بعد االختبار عند تناول الطعام. •

• Bring any oral diabetes medicine with you to take after the test when you 

eat. 

 

يجب تناول األدوية المهمة، مثل تلك الخاصة بقلبك أو ضغط الدم أو التنفس أو الصرع، مع رشفات من الماء في صباح   •

يجب عدم تناول األدوية غير الضرورية، بما في ذلك األدوية التي ال تستلزم وصفة طبية والمكمالت  يوم اإلجراء.

 الغذائية، ما لم ينصحك طبيبك أو الممرضة بخالف ذلك. 
• Critical medicines, such as those for your heart, blood pressure, 

breathing, or seizures, should be taken with sips of water on the morning 

of the procedure. Noncritical medicines, including over-the-counter 

medicines and supplements should not be taken, unless your doctor or 

nurse has advised you otherwise.  
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