جدول زمني لت َ ْنظير القولون

FERRING

بيكو بريب

®

دواء بيكو بريب (بيكوسلفات الصوديوم ،أكسيد المغنيسيوم ،وحامض الستريك).
التركيب :بودرة لعمل معلق يتم تناوله عبر الفم.
دواعي االستخدام :يوصف بيكو بريب للبالغين ،والمراهقين ،واألطفال من عمر عام .يوصف لتهيئة األمعاء قبل الخضوع
للفحص بأشعة إكس أو للتنظير .يوصف لتهيئة األمعاء عندما يمثل ضرورة سريرية قبل الخضوع للجراحة .الكود الكيميائي
العالجي التشريحي .A06AB58 :ATC

يتم جدولة ت َ ْنظير القولون لـ:
التاريخ:

دواء بيكو بريب

®

تعليمات تهيئة األمعاء قبل ت َ ْنظير القولون

حجم العبوة :كيسان .مواصفات  Rx, Fمحدثة في 08-08-2016
للحصول على معلومات الدواء وأسعاره ،تفضل بزيارة الموقع اإللكتروني .www.fass.se
اتبع تعليمات طبيبك دائ ًما .كن ملما ً بنشرة المعلومات الموجهة للمريض والمرفقة في العبوة قبل رؤيتك للمنتج.
VUXEN DOSERING
I DENNA FOLDER

الوقت:

بيكو بريب® كيس واحد
التاريخ:
الوقت:

بيكو بريب® كيسان
التاريخ:
الوقت:

فضالً تواصل مع الطبيب أو الممرض إن كانت لديك أي استفسارات حيال الفحص الذي ستخضع له أو كيفية اإلعداد له.
هناك فيديو تعليمي يوضح كيفية خلط وتناول دواء بيكو بريب على الموقع اإللكتروني
( medicininstruktioner.seباللغة السويدية) .يمكنك أيضًا قراءة وتنزيل نصائح ووصفات أطعمة
سهلة الهضم لتتناولها قبل الخضوع للفحص من خالل الموقع.

FERRING

.Sweden ,SE-203 11 Malmö ,Box 4041 ,Ferring Pharmaceuticals AB
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PHARMACEUTICALS

?

تعليمات تهيئة األمعاء قبل ت َ ْنظير القولون

اإلعداد لعملية تنظير القولون

أشار عليك الطبي أو الممرض بالخضوع لتنظير القولون .تعمل نشرة المعلومات تلك على تقديم أفضل طريقة لتهيئة
نفسك للخضوع لذلك الفحص .كن ملما ً بنشرة المعلومات الموجهة للمريض والمرفقة في العبوة قبل رؤيتك للمنتج.

تعليمات غذائية

?
?

?

?

?

ما هو تنظير القولون؟

??
?

أثناء الخضوع لعملية تنظير القولون ،سيقوم الطبيب\الممرض باستخدام أدا فحص مرنة وطويلة(في نفس سمك
إصبعك) تسمي بمنظار القولون .حيث سيتم إدخالها في فتحة الشرج مستمرة من خالل المستقيم وصوالً لألمعاء
الغليظة .يمكن أن تتناول دواء مهدئ أثناء عملية الفحص .عادة يشعر الشخص الذي يخضع للفحص بألم طفيف أو
ال يشعر بأي ألم على اإلطالق أثناء عملية الفحص .يحتوي منظار القولون على ضوء وكاميرا حتي يوفر إمكانية
رؤية األمعاء.

بعد الخضوع لعملية تنظير القولون
?

المرحلة
األولى:
ما بين يومين وسبعة أيام قبل الخضوع للفحص ،ينبغي عليك تناول أطعمة سهلة الهضم .يجب عليك تجنب تناول الحبوب الكاملة،
والجوز ،والبذور باإلضافة إلى األطعمة صعبة الهضم مثل فطر عيش الغراب ،الهليون ،البصل ،الفلفل ،الذرة ،الفواكه النيئة أو
الخضروات .في األربع والعشرين ساعة السابقة للخضوع للفحص ،ال تأكل أي أطعمة صلبة .فقط تناول سوائل مصفاة .فيما يلي
أمثلة للسوائل المصفاة :ماء ،ومشروبات طبية مهدئة( ،غير حمراء) ،وعصير تفاح ،والمرقة ،ومشروبات رياضية ،ومشروبات
غازية بدون عوامل تلوين قوية ،وبيرة منخفضة الكحول ،ومحلول جفاف يتم تناوله بالفم( ،يتم الحصول عليه من الصيدليات دون
وصفة طبية) ،مشروبات غذائية نقية ،وماء محلى بعسل النحل ،وقهوة ،وشاي بدون لبن .ال تشرب الماء فقط!

يهدف تنظير القولون إلى فحص األمعاء واكتشاف أي:
•
•
•
•

التهاب (تورم و /أو احمرار)
ورم حميد
مؤشرات للحاالت السابقة للسرطان أو سرطانات محتملة
مسببات أخرى لمشكالت األمعاء

بيكو بريب® عبارة عن وصفة طبية تستخدم لتنظيف األمعاء.
يتمتع دواء بيكو بريب بنكهة البرتقال .يسبب دواء بيكو بريب في إسهال لساعات عديدة .يعمل ذلك على تنظيف
األمعاء األمر الذي يمكن الطبيب\الممرض من فحصك ورؤية أمعائك بوضوح.

يوفر الفحص إمكانية للطبيب\الممرض إلزالة األورام الحميدة قبل حولها لتكون خبيثة كما يمكنهم من أخذ عينات
من الغشاء المخاطي (الخزعات) إلجراء تحليالت إضافية.

كلما كانت األمعاء أكثر نظافة ،كلما كانت عملية تنظير القولون أفضل

ينبغي تنظيف األمعاء بالكامل من أجل اإلعداد لعملية تنظير قولون ناجحة.
من فضلك اتبع إرشادات مقدم الخدمة الطبية .اشرب الكثير من الماء قبل البدء
في العالج وقم بتنفيذ اإلعدادات كلها وفقًا للتعليمات.

قادرا على القيادة بأمان ويمكن أيضا أن
يمكن أن تتناول دواء مهدئ قبل عملية الفحص .يعني ذلك أنك لن تكون ً
تكون العودة إلى المنزل من الصعوبة بمكان .لذا ينبغي عليك اصطحاب شخص ما يمكنه المجيء والعودة معك
بعد الخضوع للفحص.
يمكن أن يراودك شعور بالتضخم واالنتفاخ في المعدة بعد الخضوع للفحص .ستتالشى تلك األعراض بعد ساعتين.

بعد العودة للمنزل

استرح لبقية يوم الخضوع للفحص .ابدأ بتناول الطعام مرة أخري بداية بكميات صغيرة يمكنك زيادتها تدريجيا
حتى العودة لمعدل تناول الطعام الطبيعي.

فضالً تواصل مع الطبيب أو الممرض إن كانت لديك أي استفسارات حيال
الفحص الذي ستخضع له أو كيفية اإلعداد له.

تناول دواء بيكو بريب

®

ما هي الشروط الواجب توافرها لنجاح تنظير القولون؟

تبدأ عملية تنظير القولون بأمعاء فارغة ونظيفة .حيث يمكن ذلك الوضع الطبيب\الممرض من رؤية وفحص
األمعاء في ظل ظروف مثالية .في حالة حضورك للخضوع لعملية الفحص وفي أمعائك فضالت ،يمكنها التسبب
في إعاقة رؤية وتقييم إذا ما كان هناك أورام حميدة أو سرطان في األمعاء أم ال .ويمكن أن تضطر إلى العودة
للخضوع لعملية تنظير القولون مرة أخرى.

?

?

بعد الفحص ،سيقوم الطبيب\الممرض باطالعك بما رأوه في األمعاء .في حالة أخذ أي عينات ،ستتلقى
النتائج في وقت الحق.
أطلب من صديق أو أحد أفراد العائلة مرافقتك

ما السبب وراء القيام بتنظير القولون؟

?

?

المرحلة
الثانية:

المرحلة
الثالثة:

المرحلة
الرابعة:

قم بحل الكيس األول في  150مل
من الماء البارد و قم بالتقليب لمدة
تتراوح بين  3-2دقائق .اشرب
المحلول قبل الخضوع لعملية تنظير
القولون بـ  10ساعات  -18ساعة
متبعًا التوقيتات التي كتبها الطبيب\
الممرض في تعليماته.

على األقل ،تناول خمس أكواب
سعة  250مل من السائل المنقى
في خالل الساعات القليلة التالية.

كرر المرحلة الثانية قبل الخضوع لعملية
التنظير بفترة تتراوح بين أربع وست
ساعات ساعات متبعًا التوقيتات التي
كتبها الطبيب\الممرض في تعليماته .على
األقل ،تناول ثالثة أكواب من السائل النقي
في الساعات القليلة التالية.
اذا راودك شعور بالعطش ،يمكنك
االستمرار في شرب السوائل المنقاة
حتى قبل الخضوع لعملية تنظير
القولون بساعتين.

3-2
دقائق
 150مل

5x

 250مل

3x

 250مل

يتوافر فيديو تعليمي يوضح كيفية خلط وتناول دواء بيكو بريب عبر الموقع اإللكتروني
( medicininstruktioner.seباللغة السويدية)
يمكنك أيضًا قراءة وتنزيل نصائح ووصفات أطعمة سهلة الهضم
لتتناولها قبل الخضوع للفحص من خالل الموقع.

®
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