
 PERYOYP C O O OC MA MRIMערכת הכנה
 ___________________________________________________________מר / גברת 

 ____________________________________________________________: תאריך ושעה
או שינוי בפעולת המעיים , כגון דימוםמסוימים נת לגלוי סיבות לתסמינים כווהבדיקה מ. הליך זה הוא בדיקה של כל מעי הגס

כמו . י לחתום על טופס הסכמה סטנדרטי\תתבקש. אם יימצאו, הבדיקה מאפשרת לקיחת ביופסיות והסרת פוליפים. כאבי בטן
אשר עלול , זיהום וניקוב, הכוללים דימום, בכל הליך רפואי פולשני אחר קיימים סיכונים קטנים אך ממשיים בקולונסקופיה

, על ידי חתימה על הטופס. עלולה אפילו להחמיץ פתולוגיה כגון פוליפים וסרטןהבדיקה אינה בדיקה מושלמת ו. לחייב נתוח
 .817-867-0662-ניתן להתקשר עם שאלות ל. ת לעובדה זו\ה מודע\ת שאת\ה מאשר\את

 !צריך לשתות כמויות גדולות של נוזלים צלולים.  לא לאכול מזון מוצק: יום לפני הבדיקה
 80 שלעם שני בקבוקים  Mhtl lolt G  ntlyht lloP או PERYOYP גרם 087לערבב את הבקבוק עם *

ZO  שלnYA RYAI(  .י את ה\חלק-PERYOYP לשים במקרר עד שמוכן לשתייה. לנער היטב. בערך שווה.) 
 לא לשתות דברים עם צבע אדום!:                                                   י הרבה נוזלים צלולים כמו\שתה

 קרח וקרטיבים לימון, מיץ תפוחים*מרק עוף או מרק ירקות                     *
 7r,eg  pSgn lA regn 8-aAn nia,eur, ,gu*                                               םמי*
 ( ל"מ 822)  PuiG ngaM Cglrulאו  CEAR PYבקבוק  1י \שתה: _____ החל משעה_______  -ב
 .ג "מ 5שכל אחד  lgnuyhsltאו  AAOC OYPכדורי  4י \קח: _____ החל משעה_______  -ב
 .שעות 0משך  PERYOYPGnYA RYAIראשונים של  l3 hznי \שתה: _____ החל משעה_______  -ב
 .שעות 0משך  PERYOYPGnYA RYAIשניים של  l3 hznי \שתה: _____ החל משעה_______  -ב
 ______ אחרי השעה ________  -י את כל הנוזלים ב\הפסק    

 !*ימים לפני הבדיקה 3נא לא לאכול זרעים משך *   
 
  
 

 
 !לא לשתות דברים עם צבע אדום

                                                                     

      1 CEAR PY                            AAOC OYP                        PERYOYP   3                               או nYA RYAIO 
 (ZO 80שני בקבוקי )             *Mhtl lolt G  ntlyht lloP                   או*                     ככדורי  PuiG ngaM Cglrul או 

 !(דובדבן\לא אדום)  גרם                          087  לבקבוק ש                      * lgnuyhsltכדורי !(                    לא דובדבן)     

 כדורים  5                          822   00 822 מל 
                                                 4צריך רק                                                        

                                                      

 

 תרופות      
 הסכרת חוץ מכדוריהתרופות הרגילות  כלי \קח. 
  כפי שמפרוט במשך", מדללי דם"למרות שעדיף להפסיק לקחת, 

להלן . כהכנה לבדיקה ה להפסיק לקחת תרופות\ה יכול\לשאול את הרופא או את הקרדיולוג שלך האם אתעלייך 
 :הנחיות כלליות

 ימים לפני הבדיקה 8י \הפסק EidelPl Eivedil EidadPdl P,,lvael  xxivalP: ת\ה לוקח\אם את
 ימים לפני הבדיקה 8י \הפסק nlradalal ndi,dila-: ת\ה לוקח\אם את

 שעות לפני הבדיקה 04י \הפסק xidxalal nlevalP: ת\ה לוקח\אתאם 
 ימים לפני הבדיקה 8י \הפסק כדורי ברזל: ת\ה לוקח\אם את
 ניתן להמשיך לקחת  אספירין: ת\ה לוקח\אם את

 .י תרופות אורליות לסכרת\אל תקח. י חצי מנת אינסולין\קח, ת אינסולין\ה לוקח\אם את: סכרתאם יש לך 
, אם יש לך שאלות. ה לנהוג או להפעיל מכונות\ה לא יכול\לאחר הבדיקה את. צריך לקחת אותך הביתה לאחר הבדיקהמשהוא 

 .l67-366P-817נא להתקשר למשרד 

lrhhitlG nunlrh Gl rhthil uGs IGshnyhtl Ynnhygul n 
3311 IMMhGn Y  Ga o lrhhitlG OA 113lo 

 l67-3326 (817): פקסl67-366P(817): משרד
 

 :לקנות בבית המרקחת                      

מוצרים כלליים הם בדרך כלל שווים למוצרים מותגים ועשויים להיות יותר : שים לב* 
 .בהתאם לתוכנית הביטוח שלך, זולים

 

http://www.google.com/imgres?um=1&hl=en&sa=N&tbo=d&qscrl=1&rlz=1T4LENP_enUS511US511&biw=1366&bih=641&tbm=isch&tbnid=FKsRZp_D90FsTM:&imgrefurl=http://www.styleforum.net/t/289705/colonoscopy-discussion&docid=Y1jWkQiN4HdcMM&imgurl=http://cdn.styleforum.net/1/13/1331c0bb_BOI00200_53170_5.jpeg&w=288&h=216&ei=z6ncUJCBIbKF0QG2xYCQAQ&zoom=1&iact=hc&vpx=401&vpy=136&dur=1496&hovh=172&hovw=230&tx=82&ty=105&sig=110363038003927464363&page=1&tbnh=139&tbnw=186&start=0&ndsp=23&ved=1t:429,r:2,s:0,i:97
http://www.google.com/imgres?hl=en&sa=X&tbo=d&rlz=1T4LENP_enUS511US511&biw=1366&bih=641&tbm=isch&tbnid=ep6kHh6NYuKj7M:&imgrefurl=http://www.walmart.com/ip/Microlax-W-Polyethylene-Glycol-3350-Powder-For-Solution-Laxative-17.9-oz/10419759&docid=VoYDdCxedhsOtM&imgurl=http://i.walmartimages.com/i/p/00/04/11/00/82/0004110082071_500X500.jpg&w=500&h=500&ei=l6rcUP3mLKq00QGtooHIDA&zoom=1&iact=hc&vpx=612&vpy=140&dur=5990&hovh=225&hovw=225&tx=130&ty=150&sig=110363038003927464363&page=1&tbnh=128&tbnw=128&start=0&ndsp=27&ved=1t:429,r:5,s:0,i:146
http://www.google.com/imgres?um=1&hl=en&tbo=d&qscrl=1&rlz=1T4LENP_enUS511US511&biw=1366&bih=641&tbm=isch&tbnid=fSt9wZ6hw4pcwM:&imgrefurl=http://www.pronaturamex.com/Liquido-Laxante-Citroma-Limon-296ml-0109.htm&docid=6TBUzk9J3ZIuJM&imgurl=http://www.pronaturamex.com/images/citroma limon.png&w=127&h=316&ei=7KncUOmgO-is0AGXgYHwCg&zoom=1&iact=hc&vpx=1163&vpy=241&dur=1671&hovh=252&hovw=101&tx=112&ty=152&sig=110363038003927464363&page=2&tbnh=135&tbnw=56&start=27&ndsp=34&ved=1t:429,r:51,s:0,i:261

