
 MIRALAX (میرالیکس )کولونواسکوپی کی تیاری 

 ___________________________________________________________ ۔ مسٹر / مسز / محترمہ 

  ____________________________________________________________ تاریخ اور وقت: 

کی عالمات کی  رفع حاجت کی عادتوں میں تبدیلینچ کی جاتی ہے۔ اسے جریان خون، کی جا بڑی آنتیا اس طریق کار میں پورے قولون 

کو نکالنے کی سہولت دیتا ہے۔  (Polyps)سلعہ مخاطی  اگر کہیں موجود ہو تو وضاحت میں مدد کیلئے تیار کیا گيا ہے۔ یہ بایوپسیز لینے اور

 جراحتی طریق کاروں کی طرح، کولونواسکوپی میںگا۔ میڈیسن میں دیگر آپ کو ایک معیاری رضامندی فارم پر دستخط کرنے کو کہا جائے 

ہونا جس کیلئے سرجری کی ضرورت ان میں شامل ہیں جریان خون، انفیکشن، اور سوراخ  بہت معمولی لیکن واقعی خطرہ ہےجن چیزوں کا 

چوک ہوسکتی ہے۔ اس فارم پر مرض میں  سلعہ مخاطی اور کینسر کے تشخیص ہوسکتی ہے۔ یہ ایک مکمل جانچ نہیں ہے اور اس میں

 پر بال جھجک پوچھیں۔ 2960-368-718دستخط کرکے آپ یہ اعتراف کرتے ہیں کہ آپ اس سے آگاہ ہیں۔ براہ کرم اپنا کوئی بھی سوال 

 بروکلن گیسٹروانٹرولوجی اینڈ انڈواسکوپی ایسوسی ایٹس
2211 Emmons Avenue, Brooklyn NY 11235 

 2249-368(718) فیکس:  2960-368(718) دفتر: 
 

 فارمیسی سے خریدنے کیلئے:

 

                                           
 
 

 

 

 

 

آپ کو کافی زیادہ مقدار میں شفاف سیالوں کا استعمال کرنا کوئی ٹھوس چیز نہ کھائیں۔  دن: والے جانچ سے قبل 

 چاہیے!

*  MIRALAX یا Polyethylene Glycol 3350   کوGATORADE  اونس والی دو بوتلوں میں مالئیں ) 23کےMIRALAX  کو

 چھی طرح ہالئیں۔ پینے کے لیے تیار ہونے تک اسے ریفریجریٹر میں رکھ دیں۔بہت ا برابر تقسیم کریں۔ 

  

  کافی زیادہ مقدار میں شفاف سیال پیئیں جیسے: 

 سیب کا رس، لیموں برف اور پوپ سیکلز*  مرغ کی یجنی یا سبزیوں کی یخنی  *

 اپ، ماؤنٹین ڈیو – 7ادرک کا بیئر، اسپرائٹ،  *                                                                      پانی *

 ملی لیٹر( کی ایک بوتل پیئیں 233) Magnesium Citrate یا   CITROMAبجے سے شروع کرکے: ______ کو صبح / شام _______ مورخہ 

  گرام 5ٹیبلٹ لیں اس میں سے ہر ایک   Bisacodylیا  DULCOLAXبجے سے شروع کرکے  ______کو صبح / شام  _______مورخہ 

 گھنٹوں کے اندر مالئیں 3 اونس 23دوسرا   MIRALAX/GATORADEبجے سے شروع کرکے ______ کو صبح / شام _______ مورخہ 

 بجے سے بند کردیں______ کو صبح / شام  ________ تمام سیال اشیاء مورخہ   

 *!کریں نہ استعمال بالکل کا جوںبی میں دنوں 3 کے قبل سے جانچ کرم براہ*    

 
 
 

 
DO NOT DRINK ANYTHING RED-COLORED! 

 دوائیں      

 ذیابیطس کی گولیوں کے۔ سوائےمعمول کی دوائیں لیں  تمام 

 ،اگر چہ یہ بہتر ہے کہ آپ "خون کو پتال کرنے والی دوائیں" لینا بند کردیں جس کی وضاحت ذیل میں کی گئی ہے 

ذیل  کرلینا چاہیے کہ آیا آپ دوائیں لینا بند کرسکتے ہیں۔ آپ کو اپنے ڈاکٹر یا کارڈیولوجسٹ سے معلومجانچ کی تیاری کیلئے  

 میں عمومی رہنما ہدایات ہیں:
 

 دن قبل اسے لینا بند کردیں 7تو جانچ سے  Plavix, Pletal, Pradaxa, Effient, Aggrenox اگر آپ لیتے ہیں: 

 کردیںدن قبل اسے لینا بند  2تو جانچ سے  Coumadin, Warfarin  اگر آپ لیتے ہیں

 دن قبل اسے لینا بند کردیں 32تو جانچ سے   Fragmin, Lovenox اگر آپ لیتے ہیں:

 دن قبل اسے لینا بند کردیں 7تو جانچ سے   Iron pills  اگر آپ لیتے ہیں:

 تو اسے جاری رکھ سکتے ہیں  Aspirin  اگر آپ لیتے ہیں:

 نسولین کی آدھی خوراک لیں۔ ذیابیطس کی کوئی کھائی جانے والی دوا نہ لیں۔ہے: اگر آپ انسولین لیتے ہیں تو، ا ذیابیطساگر آپ کو 
جانچ کے بعد، یہ ضروری ہے کہ آپ کو کوئی لے کر گھر آئے۔ جانچ کے بعد آپ ڈرائیو نہیں کرسکتے یا مشینری نہیں چال 

 پر کال کریں۔ .2960-368-718سکتے۔ اگر کوئی سواالت ہوں تو دفتر کو 

مز مثالی طور پر برانڈ نام کے مساوی براہ کرم آگاہ رہیں کہ، جنرک آئٹ  *
 ہوتے ہیں اور آپ کے پالن کے لحاظ سے یہ کم الگت والے ہوسکتے ہیں۔

 

 وئی چیز نہ پیئیں!!!سرخ رنگ والی ک 

 

1CITROMA 

 Magnesium Citrate*یا 

 )چیری بالکل نہیں!(

 ملی لیٹر 033سی سی یا   300

 

DULCOLAX pills 

 یا
Bisacodyl tablets 

 گرام کی گولیاں 5

 کی ضرورت ہے 4صرف 

MIRALAX یا 
Polyethylene Glycol 3350٭ 

 گرام کی بوتل 802

2 GATORADES 

 اونس کی دو بوتلیں 08

 سرخ/ چیری کے رنگ کا نہیں()

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%20limon.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
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

