املــاء و رشب كــوب واحــد كل  ٢٠دقيقــة و ذلــك يف اليــوم الســابق للناضــور ابتــداءا
م ــن الصب ــاح
باضاف ــة الس ــوائل ح ــل  ٦ظ ــروف م ــن ب ــودرة كولوترن ــس يف  7لي ـرات م ــن امل ــاء
( کل ظ ــرف ف ــی  1لی ــر م ــن امل ــاء ) م ــن العص ــر الخفي ــف و الب ــدء م ــن الصب ــاح
الس ــابق ليومالناض ــور كل نص ــف س ــاعة ك ــوب واح ــد.

•

رعاية النقاط التالية الزامية
يف اليــوم الســابق للناضــور تنــاول  2اقـراص مــن بيزاكوديــل كل  ٤ســاعات(مجوعا
 ١٢قرص)تنــاول قــرص متوكلوبراميــد او اندنســرون لتجنــب اللعيــان قبــل  ٤٨ســاعة
مــن الناضــور
اىل  ٤ســـاعات متبقيـــة مـــن الناضـــور ميكـــن للمريـــض تنـــاول املـــاء او الشـــاي
الخفي ــف او العص ــر ب ــدون نكت ــار فق ــط
يف ح ــال ع ــدم التخلي ــة الكامل ــة ميك ــن اضاف ــة ظ ــرف اخ ــر م ــن كولوترن ــس او
بيدروالك ــس او كل ــن ب ــرب للرجي ــم ال ــذي ت ــم ذك ــره اع ــاه

•
•
•
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االستعداد لناضور الکولون

االستعداد لناضور الکولون

ضيفنا العزيز
إن تاريخ و ساعة حضوركم املدونني ادناه يتم تعيينها من قبل عرب الطبيب املعالج.
وق ــت حضورك ــم يف تاري ــخ  ...................يف ي ــوم  ...................و س ــاعة ....................
يف الئح ــة الدكت ــور ........................مث ــن ناض ــور الکول ــون ..........................

•
•
•
•
•
•

ل ــذا يرج ــى اتب ــاع االرش ــادات التالي ــة و تن ــاول االدوي ــة بش ــكل كام ــل و ان ع ــدم
اتبــاع هــذه النقــاط بدقــة قديــؤدي اىل اضطراركــم لتك ـرار الناضــور و دفــع الرســوم
مج ــددا:
عدم تناول اي من الطعة الجامدة (رز-لحوم-خضار-حبوبات)-
فقــد تنــاول املايعــات مــن جملــة مــاء اللحــم او مــاء الدجــاج املصفــى بالكامــل،
تنــاول الكثــر مــن املــاء ( ٣٠كــوب)  ،ترجيحــا مــاء
خال ــص و ال عص ــر.يف ح ــال احس ــاس الج ــوع ميكنك ــم تن ــاول الش ــاي الخفي ــف
م ــع الس ــكر او العس ــل .
يف ح ــال تن ــاول العص ــر يج ــب تجن ــب رشب العص ــر الح ــاوي للنكت ــار او القط ــع
الصغرية.
عدم رشب العصائر امللونة مثل الجزر و العنب و االناناس.
عدم تناول الحليب او مشتقاته
امليش الرسيع بشكل دائم يف فرتة التحضري

•
•
•
•
•
•
•

یجب ان برافقکم احد من اقربائكم الدرجة االوىل
يجب ان تحرضوا معكم بطاقة التعريف التي كتبها لكم الطبيب
اخض ــار جمي ــع الوثائ ــق الطبي ــة يف ح ــال توافره ــا ( تحالي ــل  ،ص ــور  ،اك ــو ... ،و
م ــا ش ــابه)حلق الش ــعر الزائ ــد يف ناحي ــة ال ــرج
يف حال قدومكم عرب سيارتكم الخاصة يفضل احضار سائق
يف حــال اســتخدامكم الي نــوع مــن ادويــة ضــد التخــر مثــل اســرين ،بالفيكــس
،هبارين،وارفارين،اسفيكس،اناكســابارين ،الرجاءابــاغ الطبيــب قبــل موعــد الناضور.
اذا كنت ــم مبتل ــن بام ـراض ضغ ــط ال ــدم او الس ــكري يرج ــى اب ــاغ الطبي ــب قب ــل
موع ــد الناض ــور.و يف ح ــال الحم ــل يرج ــى اب ــاغ الطبي ــب ايض ــا
يف ح ــال ح ــدوث ط ــارئ و ع ــدم متكنك ــم م ــن املج ــيء الرج ــاء التواص ــل ع ــر الرق ــم
التــايل ٣٦٠٠٤٥٢٢-٣٦٠٠٤٤٢١
ان ناض ــور الكول ــون يس ــاعد ع ــى تش ــخيص الرسط ــان او الس ــلیلة االم ــر ال ــذي
يس ــاعد يف اطال ــة العم ــر.ان تخلي ــة االمع ــاء يزي ــد م ــن دق ــة تش ــخيص الناض ــور

ايضا عليكم اتباع احدى هذه الطرق قبل يوم من الناضور
باضاف ــة اىل تن ــاول املائع ــات ح ــل  ٦ظ ــروف م ــن كل ــن ب ــرب يف ( کل ظ ــرف
فــی  1لیــر مــن املــاء ) و مــن اول صبــاح اليــوم الســابق للناضــور رشب كــوب مــن
املحل ــول كل نص ــف س ــاعة
باضاف ــة للاميع ــات ح ــل  ٦ظ ــروف م ــن ب ــودرة بيدروالك ــس يف  7ليــرات م ــن
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