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HƯỚNG DẪN RỬA RUỘT TRƯỚC
KHI NỘI SOI ĐẠI TRÀNG

LỊCH TRÌNH THỜI GIAN
NỘI SOI ĐẠI TRÀNG
LỊCH THỰC HIỆN NỘI SOI:
NGÀY:

LIỀU LƯỢNG CHO
NGƯỜI LỚN TRONG
TỜ RƠI NÀY

GIỜ:

PICOPREP® LIỀU LƯỢNG GÓI 1
NGÀY:
GIỜ:

PICOPREP® LIỀU LƯỢNG GÓI 2
NGÀY:
THỜI GIAN:

Nếu bạn có thắc mắc gì về việc khám và chuẩn bị thì hãy liên lạc với bác sĩ
của bạn hoặc y tá.
Trong medicininstruktion.se có phim hướng dẫn bạn sẽ trộn và dùng
Picoprep như thế nào. Ở đó bạn cũng có thể tải xuống các tư vấn và công
thức các loại thức ăn dễ tiêu trước khi khám.

(natriumpikosulfat và magnesiumcitrat)

(natriumpikosulfat và magnesiumcitrat)

HƯỚNG DẪN RỬA RUỘT TRƯỚC
KHI NỘI SOI ĐẠI TRÀNG

CHUẨN BỊ TRƯỚC KHI NỘI SOI ĐẠI TRÀNG
HƯỚNG DẪN CHẾ ĐỘ ĂN UỐNG

Bác sĩ của bạn hoặc y tá. Trong tờ rơi này hướng dẫn bạn sẽ chuẩn bị
như thế nào cho tốt nhất trước khi khám. Hãy đọc hướng dẫn kèm theo
hộp thuốc trước khi sử dụng thuốc.

?
?

?

?

?

?

NỘI SOI ĐẠI TRÀNG LÀ GÌ?

Khi nội soi đại tràng bác sĩ hoặc y tá đút một công cụ dài và linh hoạt
(to bằng ngón tay bạn) gọi là nội soi qua hậu môn, qua trực tràng rồi lên
ruột già. Có thể bạn được thuốc an thần trong quá trình khám. Bệnh nhân
thường thấy đau một tí hoặc không đau trong thời gian khám. Công cụ nội
soi có gắn với đèn và máy quay phim để xem ruột của bạn thế nào.

Bước 1:
Từ 7 đến 2 ngày trước khi khám bạn phải ăn thức ăn dễ tiêu. Bạn sẽ kiêng ăn những hạt
ngũ cốc chưa xay, các lọai hạt và thức ăn khó tiêu như nấm, măng tây, ớt tây, ngô, hoa quả
tươi hoặc rau sống. 24 tiếng trước khi khám, chánh ăn cơm mà chỉ uống nước trong.
Ví dụ nước trong là: nước loc, nước hoa quả (không đỏ), nước táo, nước dùng, nước
uống thể thao và nước có ga không có màu, bia nhẹ, nước đạm Resorb (có thể mua tại hiệu
thuốc mà không cần đơn thuốc), nước dinh dưỡng không có màu, nước mật ong, cũng như
cà phê và chè không có sữa. Không chỉ uống nước lọc!

TẠI SAO CẦN PHẢI LÀM NỘI SOI ĐẠI TRÀNG?

?

?

?

Nội soi đại tràng để khám xem nếu bạn có:
•
•
•
•

Viêm (sưng tấy và/hoặc tấy đỏ)
Mô
Chớm bị ung thư hoặc đã bị ung thư
Nguyên nhân khác gây ra bệnh đường ruột

PICOPREP® là loại thuốc cần phải có đơn thuốc. Picoprep với vị cam. Picoprep sẽ làm cho
bạn bị tiêu chảy nhiều giờ để làm cho ruột bạn sạch thì bác sĩ và y tá mới khám được và
nhìn rõ ruột của bạn.

DÙNG PICOPREP®

Khám qua nội soi cũng cho bác sĩ hoặc y tá cơ hội cắt bỏ mô trước khi nó
phát triển thành ung thư và cũng tranh thủ lấy màng ruột (biopsier) để xét
nghiệm.

CÁI GÌ QUYẾT ĐỊNH VIỆC NỘI SOI SẼ THÀNH CÔNG
HAY KHÔNG?

Để thành công việc nội soi phải bắt đầu với ruột sạch và rỗng. Ruột sạch
thì bác sĩ và y tá mới nhìn và kiểm tra ruột một cách tối ưu. Nếu bạn đến
khám mà vẫn còn phân trong ruột thì bác sĩ khó mà nhìn thấy hoặc phát
hiện ra nếu có mô hoặc ung thư trong ruột không, vì vậy phải đi khám lại
vào lần khác nếu bạn muốn khám.

RUỘT CÀNG SẠCH CÀNG CHO KẾT QUẢ NỘI SOI CHÍNH XÁC

Để việc nội soi đại tràng thành công bạn phải chuẩn bị và thực hiện việc
rửa ruột kỹ càng. Thực hiện theo hướng dẫn mà bệnh viện cung cấp cho.
Hãy uống nước sạch trước khi khi tiến hành và thực hiện theo từng bước
trong hướng dẫn.

Bước 2:

Bước 3:

Hòa tan gói đầu tiên với
150 ml nước lạnh và
quấy đều trong khoảng
2-3 phút rồi uống dung
dịch này trong vòng
10-18 tiếng trước khi nội
soi, hãy làm theo hướng
dẫn của bác sĩ / ý tá viết
trong hướng dẫn này.

Uống ít nhất 5 cốc với 250 ml
nước trong trong những giờ
tiếp theo.

2-3
phút

150 ml

5x

250 ml

Bước 4:
Lập lại bước 2 4-6 tiếng
trước khi nội soi, hãy làm
theo hướng dẫn của bác sĩ
/ ý tá viết trong hướng dẫn
này. Uống ít nhất 3 cốc
nước trong theo những
giờ tiếp theo.
Tiếp tục uống nước trong
nếu cảm thấy khát cho đến
2 tiếng trước khi nội soi.

3x

250 ml

?

SAU KHI THỰC HIỆN KHÁM NỘI SOI

PICOPREP®
PICOPREP (Natriumpikosulfat, Magnesiumoxid, Citronsyra).

Sau khi khám bác sĩ hoặc ý tá sẽ thông báo là họ đã nhìn thấy gì khi
kiểm tra. Kết quả của các xét nghiệm sẽ được thông báo lần khác sau
đó.

?

?

?

HÃY NHỜ MỘT NGƯỜI BẠN HOẶC NGƯỜI NHÀ THEO
BẠN

Tác dụng của thuốc an thần bạn được trước khi kiểm tra làm cho
bạn không còn là người lái xe an toàn nên bạn sẽ khó khăn trong
việc tự đi về. Vì vậy tốt nhất có ai đó đến đón bạn sau khi làm
nội soi. Bạn có thể thấy bụng chướng lên và có nhiều ga sau khi
khám. Hiện tượng này sẽ giảm đi sau vài tiếng.

Hình thức chuẩn bị: Bột để pha dung dịch uống.
Dấu hiệu: Picoprep là thuốc cho người lớn, thanh niên và trẻ em từ một tuổi. Dùng cho

việc rửa ruột trước khi chiếu điện hoăc nội soi đại tràng, việc rửa ruột trước khi giải phẫu
coi như là cần thiết trong lâm sàng. Mật mã ATC: A06AB58.

Cỡ hộp: với liều 2 gói. Rx, F. SPC cập nhật ngày 2017-03-13.
Để được thêm thông tin và giá hãy xem trong trang www.fass.se.
Hãy làm theo hướng dẫn của bác sĩ. Hãy đọc hướng dẫn trên hộp thuốc trước khi dùng.

TRỎ VỀ NHÀ

Hãy nghỉ ngơi nốt ngày sau khi khám. Hãy bắt đầu ăn một ít một rồi
tăng dần đến khi trở lại lượng ăn bình thường.

Số mật mã cá nhân: PICO202002 số lượng: 2000

Nếu bạn có thắc mắc gì về việc khám và chuẩn bị thì hãy liên lạc với bác
sĩ của bạn hoặc y tá.

Trên trang medicininstruktioner.se có đoạn phim hướng dẫn bạn sẽ pha
và dùng Picoprep. Ở đó bạn cũng có thể tải xuống các tư vấn và công
thức các loại thức ăn dễ tiêu trước khi khám.
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