FERRING
PHARMACEUTICALS

PICOPREP (ፒኮፕረፕ)®
መምርሒ ናይ ምጽራይ-መዓንጣ ቅድሚ
ኮሎስኮፒ

ንናይ ኮሎስኮፒ (መርመራ
ማሃንቱስን ታሕተዋይ ኣካል ናይ
ረጕድ መዓንጣን) መደብ ግዜኻ
ኮሎስኮፒ ንምግባር ኣብዚ ዝስዕብ ግዜ፡
መደብ ተታሒዙ ኣሎ፤
ዕለት፦

ዓቐን መድሃኒት ንበጽሒ
ኣብዛ መንሹር

ግዜ፦

ፒኮፕረፕ® ከረጺት ዓቐን መድሃኒት 1
ዕለት፦
ግዜ፦

ፒኮፕረፕ® ከረጺት ዓቐን መድሃኒት 2
ዕለት፦
ግዜ፥

ነዚ መርመራ ወይ ምድላዋት ዚምልከት ሕቶታት እንተ ኣሎካ ኾይኑ ምስ ሓኪምካ ወይ
ነርስኻ ርክብ ግበር።
ኣብ medicininstruktioner.se ንፒኮረፕ ከመይ ጌርካ ከም ትሓዋውሶን ትወስዶን ዘርኢ
ናይ መግለጺ ፊልም ኣሎ። ከምኡ’ውን ኣብኡ ቅድሚ እቲ ናትካ መርመራ፡ ናይ ብቐሊሉ
ዝሓቅቕ መግቢ ምኽርን ቅዋመ መግብን ከተንብብን ናብ ተለፎንካ ወይ ኮምፕዩተርካ
ክትጽዕን ትኽእል ኢኻ።

(пикосульфат натрия и цитрат магния)

(пикосульфат натрия и цитрат магния)

መምርሒ ናይ ምጽራይ መዓንጣ ቅድሚ ኮሎስኮፒ

ምድላዋት ቅድሚ ኮሎስኮፒ ምግባርካ
መምርሒ ናይ ፍሉይ መግቢ

ሓኪምካ/ነርስኻ ኮሎስኮፒ ንኽትገብር ጸዊዖሙኻ ኣለዉ። እዛ መንሹር ቅድሚ እዚ
መርመራ ከመይ ጌርካ ብዝበለጸ ኣገባብ ከም ትዳሎ መግለጺ ትህበካ እያ። ከምኡ’ውን
ቅድሚ ነቲ ፍርያት ምጥቃምካ ምስቲ መትሓዚ ንዝመጽእ ጽሑፍ ኣንቢብካ ፍለጦ።

?
?

?

?

?

?

ኮሎስኮፒ እንታይ እዩ?

መርመራ ኮሎስኮፒ ኣብ ዝግበረሉ እዋን እቲ ሓኪምካ/ነርስኻ ሓደ ብመሃንቱስ ኣቢሉ ናብ
ኣንፈ-መዓንጣን ናብ ረጕድ መዓንጣን ዝቕጽል፣ ሓደ ኮሎስኮፕ ዝብሃል ነዊሕ ተዓጻጻፊ
መመርመሪ መሳርሒ (ምርጓዱ ክንዲ ኣጻብዕትኻ ዝኸውን) ከእትዉ እዮም። ኣብቲ እዋን
መርመራ ምናልባት መህድኢ መድሃኒት ይወሃበካ ይኸውን እዩ። እቶም ዝምርመሩ ሰባት
ኣብቲ እዋን መርመራ፡ መብዛሕትኡ ግዜ ቁሩብ ቃንዛ ጥራይ ይስምዖም ወይ ጨሪሾም
ዝኾነ ቃንዛ ኣይስምዖምን እዩ። እቲ መሳርኺ ናይ ኮሎስኮፒ መዓንጣኻ ከመይ ከም ዘሎ
ክርኣ ምእንቲ ክኽእል መብራህትን ካሜራን ኣሎዎ።

1ይ
ስጕምቲ፦
ካብ 7 ክሳብ 2 መዓልታት ቅድሚ እቲ መርመራ ብቐሊሉ ዝሓቅቕ መግቢ ክትምገብ ኣሎካ። ምብላዕ
ዘይተጸጸየ እኽሊ፡ ካዕካዕን ፍረን፡ ከምኡ’ውን ከም ቃንጥሻ፡ ሻሞት፡ ሽጕርቲ፡ ፓፕሪካ፡ ዕፉንን ጥረ ፍሩታታት
ወይ ኣሕምልቲ ዝኣመሰሉ ብቐሊሉ ዘይሓቁ መግብታት ኣወግድ። 24 ሰዓታት ቅድሚ እቲ መርመራ፡ ምብላዕ
ኵሉ ዓይነት ደረቕ መግቢ ኣወግድ፣ ንጽሩ ፈሳሲ ጥራይ ኢኻ ድማ ክትሰቲ ዝፍቀደካ። ኣብነት ናይ ንጹር
ፈሳሲ፤ ማይ፡ ጽሟቕ/ሳፍት (ቀይሕ ዘይኮነ)፡ ጽሟቕ ቱፋሕ፡ ንጹር መረቕ፡ ንጹር ሓይሊ ዝህብ መስተን ብርቱዕ
ሕብሪ ዝህብ ዘይብሉ ልስሉስ መስተን፡ ፈኵስ ቢራ፡ ረሶርብ መተካእታ ፈሳሲ (ብዘይ ትእዛዛ ናይ ሓኪም ካብ
ቤት መድሃኒት ዝግዛእ)፡ ንጹራት መኣዛውያን መስተታት፡ ኣብ ማይ ዝሓቐቐ መዓርን ጸባ ዘይብሉ ቡንን ሻህን
እዮም። ማይ ጥራይ ኣይትስተ!

ስለምንታይ ኮሎስኮፒ ይግበር?

?

?

?

ኮሎስኮፒ መዓንጣኻ ንምምርማርን እዞም ዝስዕቡ ምናልባት ከየጋጥሙን ይግበር፤
•
•
•
•

ነድርታት (ሕበጥን/ወይ ቅይሒ)
ዘፋር ጥረ
ካልኦት መጀመርታ ደረጃ ናይ መንሽሮ ወይ ምናልባት መንሽሮ
ካልኦት ምኽንያታት ናይ መዓንጣ ጸገማት

ከምኡ’ውን እቲ መርመራ ንሓኪምካ/ነርስኻ ንዘፋር ጥረታት ቅድሚ ናብ መንሽሮ
ምምዕባሎም ከልግስዎምን ንመርመራ ዝኸውን ናእሽቱ መርመራታት ካብ ልፋጫዊ
መምብራና (ብዮብስይ) ንኽወስዱን ከም ዝኽእሉ ይገብሮም እዩ።

እቲ ካሎስኮፒ ንክዕወት ዝገብሮ ወሳኒ እንታይ እዩ?

ሓደ ዕዉት ካሎስኮፒ፡ ብሓደ ጽሩይን ጥሩሑን መዓንጣ ይጅምር። ሓደ ጽሩይ መዓንጣ
ሓኪምካ/ነርስኻ ብዝበለጸ ኣገባብ ንመዓንጣኻ ንኽርእይዎን ክምርምርዎን ከም ዝኽእሉ
ይገብር። ተረፍ ቀልቀል ኣብ መዓንጣኻ ከሎ ናብቲ መርመራ እንተ መጺእካ፣ ኣብ
መዓንጣኻ ዘፋር ጥረ ወይ መንሽሮ እንተ ኣሎ ኾይኑ ክርኣን ክትምርመርን ኣጸጋሚ እዩ።
ብተወሳኺ ኣብ ካልእ ኣጋጣሚ ንኽትምርመር ክትመጽእ ክትግደድ ትኽእል ኢኻ።

ፒኮረፕ® መዓንጣኻ ንምጽራይ እትጥቀመሉ ብናይ ሓኪም ትእዛዝ ጥራይ ዝግዛእ መድሃኒት እዩ። ፒኮፕረፕ ናይ
ኣራንሺ መቐረት ኣለዎ። ፒኮፕረፕ ንብዙሕ ሰዓታት ውጽኣት ክገብረልካ እዩ፣ እዚ ድማ ምእንቲ ሓኪምካ/ነርስኻ
ክምርምሩኻን መዓንጣኻ ብንጹር ክርእይዎ ክኽእሉን ንመዓንጣኻ ጽሩይ ከም ዝኸውን ይገብሮ።

ፒኮፕረፕ® ምውሳድ
2ይ
ስጕምቲ፦

3ይ
ስጕምቲ፦

ነታ ቀዳመይቲ ዓቐን መድሃኒት
ዝሓዘት ከረጺትኣብ 150
ሚሊ ዝሑል ማይ ኣሕቅቃን
ንኣስታት 2–3 ደቓይቕ ኣዅስካ
ቅድሚ እቲ ኮሎስኮፒ ምግባርካ
10–18 ሰዓታት ስተያን። ነቲ ኣብ
መምርሒ ብሓኪምካ/ነርስኻ
ተጻሒፉ ዘሎ ግዜ ስዓቦ።

ኣብዞም ዝስዕቡ ሰዓታት እንተ ወሓደ
250 ሚሊ ንጹር ፈሳሲ ዝሓዘ
5 ብርጭቆ ስተ

ጽሩይ መዓንጣ ነቲ ናይ ኮሎስኮፒ ውጽኢት ዝሓሸ ይገብሮ

ሓደ ዕዉት ኮሎስኮፒ ክትገብር ንኽትክእል፡ ነቲ ናይ ምዓንጣ ምጽራይ ተጠንቂቕካ
ከተዳልዎ ይግብኣካ። ነቶም ካብ ሕክምና ዝወሃቡኻ መምርሒታት ስዓቦም። ቅድሚ
እቲ ሕክምና ምጅማርካ፡ ጽቡቕ ጌርካ ንጹር ፈሳሲ ስተን ምሉእ ብምሉእ ብመሰረት እቲ
መምርሒ ነቲ ምድላዋት ወድኣዮን።

2–3
ደቓይቕ

150 ሚሊ

5x

250 ሚሊ

4ይ
ስጕምቲ፦
4–6 ሰዓታት ቅድሚ እቲ
ኮሎስኮፒ2ይ ስጕምቲ ድገሞ።
ነቲ ኣብ መምርሒ ብሓኪምካ/
ነርስኻ ተጻሒፉ ዘሎ ግዜ ስዓቦ።
ኣብዞም ዝስዕቡ ሰዓታት እንተ
ወሓደ ንጹር ፈሳሲ ዝሓዘ 3
ብርጭቆ ስተ
ድሕሪኡ እንተ ጸሚእካ ክሳብ
2 ሰዓታት ቅድሚ እቲ መርመራ
ንጹር ፈሳሲ ምስታይ ቀጽል።

3x

250 ሚሊ

?

ድሕሪ እቲ መርመራ ኮሎስኮፒ

ፒኮፕረፕ®
ፒኮፕረፕ (ፒኮሱልፋትናትርዩም፡ ማግነስዩም ኦክሳይድ፡ ሲትሪክ ኣሲድ)።

ድሕሪ እቲ መርመራ እቲ ናትካ ሓኪም/ነርስ ኣብ እዋን መርመራ ኣብ መዓንጣኻ
ንሱ/ንሳ እንታይ ከም ዝረኣየ ክሕብረካ እዮ። መልሲ ናይ ምናልባት ዝተወሰዱ
መርመራታት ኣብ
ዳሕራይ ኣጋጣሚ ክወሃበካ እዩ።
?

?

?

ንሓደ ዓርኪ ወይ ኣባል ስድራ ንኸሰንየካ ሕተት።

ሳዕቤን ናይቲ ቅድሚ እቲ መርመራ ምናልባት ዝወሃበካ መህድኢ መድሃኒት፡
ሓደ እሙን መራሕ ማኪና ከም ዘይኮንካ ይገብረካ እዩ። ከምኡ’ውን ባዕልኻ
ንገዛኻ ንምኻድ ከጸግመካ ይኽእል እዩ። ስለዚ ድሕሪ እቲ መርመራ ሓደ ሰብ
መጺኡ እንተ ወሰደካ ጽቡቕ እዩ። ድሕሪ እቲ መርመራ ከም ዝሓበጥካን ብዙሕ
ንፋስ ዘሎካን ኮይኑ ክስምዓካ ይኽእል እዩ። እዞም ምልክታት ድሕሪ ሒደት
ሰዓታት ክሃድኡ እዮም።

ምድላው ዓቐን መድሃኒት፤ ሓርጭ ንምስታይ ዝሓቅቕ
ምልክት፤ ፒኮፕረፕ ንኣባጽሕ፡ መንእሰያትን ልዕሊ ሓደ ዓመት ዕድሚኦም ቈልዑን ዝተሓሰበ እዩ። እዚ

ንሕክምና ኣድላይነት ኣሎዎ ተባሂሉ ምስ ዝግምገም፡ ቅድሚ ናይ ራጂ መርመራ ወይ ኤንዶስኮፒ መዓናጣ
ንምጽራይ፡ ቅድሚ መጥባሕቲ መዓንጣ ንምጽራይ እዩ። ኣተሰ-ኮድ A06AB58.

ግዝፊ መትሓዚ 2 ሓባ ከረጺት መድሃኒት። Rx, F. SPC ዝተሓደሶ 2017-03-13.
ንተወሳኺ ሓበሬታን ዋጋን፡ www.fass.se ርኣ።
ኵሉ ግዜ ነቲ ሓኪም ዝሃቦ ትእዛዝ ወይ መግለጺ ስዓብ። ቅድሚ ነቲ ፍርያት ምጥቃምካ ምስቲ መትሓዚ
ንዝመጽእ ጽሑፍ ኣንቢብካ ፍለጦ።

ገዛ ምስ ተመለስካ

ኣብቲ ተሪፉ ዘሎ ናይ መርመራ መዓልቲ ኣዕርፍ ኢኻ። ክሳብ ናብ’ቲ ንቡር ዓቐን
ትምግቦ መግቢ ትምለስ ቀስ ብቐስ እንዳ ዛየደ ዝኸይድ ውሑድ ዓቐን መግቢ
ብምብላዕ ጀምር።

ነዚ መርመራ ወይ ምድላዋት ዚምልከት ሕቶታት እንተ ኣሎካ ኾይኑ ምስ ሓኪምካ
ወይ ነርስኻ ርክብ ግበር።

Idnr: ፒኮ202002 ብዝሒ፦ 2000

ኣብ medicininstruktioner.se ንፒኮረፕ ከመይ ጌርካ ከም ትሓዋውሶን ትወስዶን
ዘርኢ ናይ መግለጺ ፊልም ኣሎ። ከምኡ’ውን ኣብኡ ቅድሚ እቲ ናትካ መርመራ፡ ናይ
ብቐሊሉ ዝሓቅቕ መግቢ ምኽርን ቅዋመ መግብን ከተንብብን ናብ ተለፎንካ ወይ
ኮምፕዩተርካ ክትጽዕንን ትኽእል ኢኻ።
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