
املـــاء و رشب كـــوب واحـــد كل ٢٠ دقيقـــة و ذلـــك يف اليـــوم الســـابق للناضـــور ابتـــداءا 
ـــاح ـــن الصب م

ـــرات مـــن املـــاء  ـــودرة كولوترنـــس يف 7 لي • باضافـــة الســـوائل حـــل ٦ ظـــروف مـــن ب
ـــاح  ـــن الصب ـــدء م ـــف و الب ـــر الخفي ـــن العص ـــاء ( م ـــن امل ـــر م ـــی 1 لی ـــرف ف ) کل ظ

ـــوب واحـــد. الســـابق ليومالناضـــور كل نصـــف ســـاعة ك

رعاية النقاط التالية الزامية
• يف اليـــوم الســـابق للناضـــور تنـــاول 2 اقـــراص مـــن بيزاكوديـــل كل ٤ ســـاعات)مجوعا 
١٢ قرص(تنـــاول قـــرص متوكلوبراميـــد او اندنســـرون لتجنـــب اللعيـــان قبـــل ٤٨ ســـاعة 

مـــن الناضـــور 
• اىل ٤ ســـاعات متبقيـــة مـــن الناضـــور ميكـــن للمريـــض تنـــاول املـــاء او الشـــاي 

الخفيـــف او العصـــر بـــدون نكتـــار فقـــط
ـــس او  ـــن كولوترن ـــر م ـــرف اخ ـــة ظ ـــن اضاف ـــة ميك ـــة الكامل ـــدم التخلي ـــال ع • يف ح

ـــاه ـــره اع ـــم ذك ـــذي ت ـــم ال ـــرب للرجي ـــن ب ـــس او كل بيدروالك
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ـــدم  ـــل و ان ع ـــكل كام ـــة بش ـــاول االدوي ـــة و تن ـــادات التالي ـــاع االرش ـــى اتب ـــذا يرج ل
اتبـــاع هـــذه النقـــاط بدقـــة قديـــؤدي اىل اضطراركـــم لتكـــرار الناضـــور و دفـــع الرســـوم 

ـــددا: مج
• عدم تناول اي من الطعة الجامدة )رز-لحوم-خضار-حبوبات-( 

• فقـــد تنـــاول املايعـــات مـــن جملـــة مـــاء اللحـــم او مـــاء الدجـــاج املصفـــى بالكامـــل، 
تنـــاول الكثـــر مـــن املـــاء )٣٠ كـــوب( ، ترجيحـــا مـــاء

ـــف  ـــاي الخفي ـــاول الش ـــم تن ـــوع ميكنك ـــاس الج ـــال احس ـــر.يف ح ـــص و ال عص • خال
ـــل . ـــكر او العس ـــع الس م

ـــار او القطـــع  ـــاول العصـــر يجـــب تجنـــب رشب العصـــر الحـــاوي للنكت • يف حـــال تن
الصغرة. 

• عدم رشب العصائر امللونة مثل الجزر و العنب و االناناس. 
• عدم تناول الحليب او مشتقاته 

• امليش الرسيع بشكل دائم يف فرة التحضر 
ايضا عليكم اتباع احدى هذه الطرق قبل يوم من الناضور

• باضافـــة اىل تنـــاول املائعـــات حـــل ٦ ظـــروف مـــن كلـــن بـــرب يف ) کل ظـــرف 
فـــی 1 لیـــر مـــن املـــاء ( و مـــن اول صبـــاح اليـــوم الســـابق للناضـــور رشب كـــوب مـــن 

ـــاعة ـــف س ـــول كل نص املحل
ـــن  ـــرات م ـــس يف 7 لي ـــودرة بيدروالك ـــن ب ـــروف م ـــل ٦ ظ ـــات ح ـــة للاميع • باضاف

  االستعداد لناضور الکولون  
ضيفنا العزيز

إن تاريخ و ساعة حضوركم املدونن ادناه يتم تعيينها من قبل عرب الطبيب املعالج.
ـــاعة ....................  ـــوم ................... و س ـــخ ................... يف ي ـــم يف تاري ـــت حضورك وق

ـــون .......................... ـــور الکول ـــن ناض ـــور........................ مث ـــة الدكت يف الئح

• یجب ان برافقکم احد من اقربائكم الدرجة االوىل
• يجب ان تحرضوا معكم بطاقة التعريف التي كتبها لكم الطبيب

ـــو ، ...و  ـــور ، اك ـــل ، ص ـــا ) تحالي ـــال توافره ـــة يف ح ـــق الطبي ـــع الوثائ ـــار جمي • اخض
ـــرج  ـــة ال ـــد يف ناحي ـــعر الزائ ـــابه(حلق الش ـــا ش م

• يف حال قدومكم عرب سيارتكم الخاصة يفضل احضار سائق
• يف حـــال اســـتخدامكم الي نـــوع مـــن ادويـــة ضـــد التخـــر مثـــل اســـربين، بافيكـــس

،هبارين،وارفارين،اسفيكس،اناكســـابارين، الرجاءابـــاغ الطبيـــب قبـــل موعـــد الناضور.
ـــل  ـــاغ الطبيـــب قب ـــدم او الســـكري يرجـــى اب ـــن بامـــراض ضغـــط ال ـــم مبتل • اذا كنت

ـــاغ الطبيـــب ايضـــا  موعـــد الناضـــور.و يف حـــال الحمـــل يرجـــى اب
يف حـــال حـــدوث طـــارئ و عـــدم متكنكـــم مـــن املجـــيء الرجـــاء التواصـــل عـــرب الرقـــم 

التـــايل ٣٦٠٠٤٤٢١-٣٦٠٠٤٥٢٢
ـــذي  ـــر ال ـــلیلة االم ـــان او الس ـــخيص  الرسط ـــى تش ـــاعد ع ـــون يس ـــور الكول • ان ناض
يســـاعد يف اطالـــة العمـــر.ان تخليـــة االمعـــاء يزيـــد مـــن دقـــة تشـــخيص الناضـــور 
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