
MIRALAX التحضير لمنظار القولون باستخدام 
 _______________________________________________ السيد/السيدة/اآلنسة:

 _________________________________________________  التاريخ والوقت:

ر في عادات األمعاء أو تغي  الأعراض مثل النزيف و تفسيرم للمساعدة في صم  وهو م   ،ألمعاء الغليظةلقولون بأكمله أو للفحص عبارة عن هذا اإلجراء هو 

 نموذج التوقيع على مطلب منك. وسوف ي  اكتشافها في حالة، الزوائد القولونية استئصالوعينات أخذ  مك ن المنظار القولوني الطبيب منالبطن. وي   آالم

القولون منظار فيما يتعلق بحقيقي خطر لكنه  بسيطخطر ينطوي على  األخرى في الطب الباضعةجراءات اإل وهذا اإلجراء مثلاستمارة الموافقة. 

 الزوائد اللحميةعلم األمراض مثل إلى حتى فتقد قد يحيث  امثاليً  وال يمثل ذلك فحًصا .جراحةإجراء تطلب يقد مما نثقا  االيتضمن النزيف والعدوى وو

 .813-893-0692 ويسرنا تلقي أية أسئلة أو استفسارات على الرقم. هذه االستمارة يعني إقرار منك بمعرفتك بذلكعلى  كتوقيعووالسرطان. 

 للشراء من الصيدلية:                                                                    
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Brooklyn Gastroenterology and Endoscopy Associates 

2211 Emmons Avenue, Brooklyn NY 11235 

 (.813)-893-0026الفاكس: (.813)-893-0692المكتب: 
 

 العالج الخاص يك لبرنامج تكلفة وفًقا أقل تكون قدو التجارية العالمة السم مساوية عادةتكون  العامة العلم أن األصناف يرجى *
 

  !يجب تناول كميات كبيرة من السوائل الشفافةو .ةالصلب يمتنع المريض عن تناول األطعمةفي اليوم السابق على الفحص: 

 

  MIRALAX . )قم بتقسيمGATORADEمن  نصةأو ٢٣مع زجاجتين  3333البولي إثيلين جاليكول أو  MIRALAXجرام من  083*اخلط زجاجة 

 بالتساوي تقريبًا. رج العبوة جيًدا. وت حفظ في الثالجة حتى تكون جاهزة للشر (.

 

 

                              يُرجى تناول كميات كبيرة من السوائل الشفافة مثل:

 *عصير التفاح والليمون المثلج والمثلجات                  حساء الدجاج أو حساء الخضار *

 نتن ديواوالسبرايت والسفن أ  والمو مشرو  الجنزبيل غير الكحولي *                                                    ماء*

 (ليلترمل 822) نيسيومجسيترات المأو   CITROMAمن واحدة صباًحا/ مساًء: رجاء تناول زجاجة  ______  منفي _______ بدايةً 

 لكل منهما مجم Bisacodyl  5أو حبو   DULCOLAX حبو  ٤صباًحا/ مساًء رجاء تناول   ______ منفي _______ بدايةً 

 ساعتين على مدار MIRALAX / GATORADE من مزيجأونصة  33أول صباًحا/ مساًء رجاء شر   ______  منفي _______ بدايةً 

 ساعتين على مدار MIRALAX / GATORADE مزيج من أونصة 33ثاني صباًحا/ مساًء رجاء شر   ______ منفي _______ بدايةً 

 

  صباًحا/مساءً ________بعد ________توقف عن تناول كافة السوائل في 

 !* الفحصأيام السابقة على  (٠الثالثة ) خالل بقوليات رجى عدم تناول أييُ  *

 

 ال تتناول أية مشروبات حمراء اللون!

 حمراء مشروباتأية  تناول تال 

 .  اللون

 األدوية
  حبو  السكري. باستثناءاألدوية المعتادة  جميع تناولي مكنك 

 ،على الرغم من أنه يُفضل التوقف عن تناول أدوية "سيولة الدم" كما هو مبين أدناه 

 فيما يلي إرشادات عامة:، ولالستعداد للفحص أو طبيب القلب إذا كان يمكنك التوقف عن تناول األدوية الطبيب المعالجُمراجعة  يجبفإنه 

 أيام قبل الفحص  ٧توقف عن تناولها لمدة  Plavix، Pletal، Pradaxa، Effient، Aggrenox  تتناول كنت إذا

 أيام قبل الفحص  ٠توقف عن تناولها لمدة  Coumadin، Warfarin   تتناول كنت إذا

 ساعة قبل الفحص ٢٤توقف عن تناولها لمدة  Fragmin، Lovenox تتناول  كنت إذا

 أيام قبل الفحص ٧توقف عن تناولها لمدة   الحديد حبوب تتناول كنت إذا

  االستمرار في تناوله يمكنك Aspirin   تتناول كنت إذا

 طريق عن السكري لمرض أدوية أي تتناول الو ،األنسولين جرعة نصف يُمكنك تناول تتناول األنسولين، كنت إذا: السكري مرض من كنت ت عاني إذا

 .الفم

في حالة وجود أية استفسارات، رجاء االتصال . الفحص بعد اآلالت تشغيل أو القيادة يمكنك وال. المنزل يصطحبك شخص إلى أن يجب الفحص، بعد

  .813-393-3693 بالمكتب على الرقم

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&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?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

