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KOLONOSKOPÎ YA HATIYE  

PLANKIRIN BO: 
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DEM:

PICOPREP® KÎSIKÊ PÎVANTIYÊ 1

MÊJÛ:

DEM:

PICOPREP® KÎSIKÊ PÎVANTIYÊ 2

MÊJÛ:

DEM:

Heke derheqê miayene an jî amadehîyan de pirseke we hebe, divê hûn serlêdana 
doktorê xwe an jî hevşîrekê bikin. 

Li medicininstruktioner.se vîdyoyeke perwerdeyî heye ku têk dan û wergirtina 
Picoprep’ê nişan dide. Her wiha hûn dikarin salox û şêwiran bixwînin û daxînin bo 

xwarinên berî miayeneyê yên bi hêsan tên dehandin.

http://medicininstruktioner.se


KOLONOSKOPÎ ÇI YE?
Di dema kolonoskopiyê de doktor/hevşîre ya we dê amûrekî dirêj, vezgir  
(bi stûrahiya tila we), bi nave kolonoskop, bi rêya anûsê, bikeve hûndire rektûmê 
û heta rûviya mezin têxîne. Dibe ku dema miayeneyê de vepesirîner bidin we. 
Kesên ku têne miayenekirin dema miayeneyê de pir hindik êşê hestînin an jî qet 
ti êşê hîs nakin. Kolonoskop bi ronahiyek û kamerayekê hatiye arastin ku doktor/
hevşîre ya we dikare bibîne ka rûviyên we çawanin.

ÇIMA KOLONOSKOPÎ TÊ BIKARANÎN?
Kolonoskopî bo miayene kirina rûviyên we û danasîna yên jêrîn tê bikaranîn:

• Enflamasyon (werimîn û/an pinîyên sor)
• Polîp
• Qonaxên din ên pêşîn ên penceşêrê yan jî penceşêra pêkane
• Sedemên din ên pirsgirêkên rûviyan

Miayene rê dide doktor/hevşîre ya we ku berî veguhere penceşêrê polîpan 
derdixe û ji bo analîza bêhtir nimûneyên mukusa biçûk (biyopsî) bigirin.

JI BO KU KOLONOSKOPÎ SERKETÎ BE ÇI YE PÊWÎST E?
Kolonoskopiyeke serketî bi rûvîyeke paqij û vala destpê dike. Rûvîyeke paqij 
rê dide doktor/hevşîre ya we ku rûviyên we bi awayekî herî bi bandêr bibîne 
û miayene bike. Heke hûn bi rûviyên ku pîsî têde heye werin miayeneyê, dîtin 
û miayene kirina ka di rûviyên we de polîp an jî penceşêr heye zor e, û dibe 
ku hûn werin vegerandin bo rojek din bên miayene kirin.

RÛVIYÊN PAQIJTIR ENCAMÊN KOLONOSKOPIYÊ BAŞTIR DIDIN
Ji bo ku kolonkopî serketî be divê hûn bi hûbijarî amadekariyên paqijkirina 
rûviyan bikin. Rêbernameyên ku hûn ji navenda tenduristiyê werdigirin 
bişopînin. Berî ku tedawî destpê dike gelek vexwarinên paqij wergirin 
û amadekariyan bi tevahî gorî rêbernameyan pêk bînin.

? ?
?

AMADEHIYÊN BERÎ KOLONOSKOPIYÊ
 

RÊBERNAMEYÊN PARÊZÊ

PICOPREP® dermanekî bireçete ye ku bo paqijkirina rûviyên we tê bikaranîn (rîxole).  
Tama porteqalan ji Picoprep’ê tê. Picoprep dê çend demjimêran hinavçûnê dide we, ew jî wê 

rûviyên we paqij bike ji bo ku doktorê dikare we miayene bike û rîxoleyên we zelal bibîne.

PICOPREP® ÇAWA TÊ WERGIRTIN

7 ta 2 rojan berî miayeneyê divê hûn xwarinên bi asanî tên dehandin bixwin. Divê hûn ji tevahî 
genim, gûz û tovan ligel xwarinên bi zor tên dehandin, weke kivark, maroje, pîvaz, bîber, garis û 

fêkî û sewzeyên xav dûr mînin. 24 demjimêr berî miayeneyê divê hûn ji hemû xwarinên hişk dûr 
mînin û bi tenê vexwarinên paqij vexwin. Nimûneyên vexwarinên zelal ev in: av, lîkor (ne sor), 

ava sêvan, bûlyon, vexwarinên werzişê yên zelal û vexwarinên sivik ên bêyî rengdanerên xurt, 
avceya sivik, Resorb preparantên rehîdrasyonê (li kîmyageran bê-reçete), vexwarinên biadan ên 

zelal, ava hingivînî, û qehwe û çaya bê şîr. Ne bi tenê avê vexwin!

Asta 1’ê:

? ?
?

? ?
?

Kîsikê pîvantiyê yê ewil 
150 ml ava sar da helîninû 

2-3 xulekan têkvedin 
û 10-18 demjimêr berî 

kolonoskopiyê vexwin, li gorî 
maweya doktor/hevşîreya 
we di van rêbernameyan 
de danzanîn tevger bikin.

Asta 2’ê:

2-3 
xulek

150 ml

Herî kêm 5 badînên 
250 ml vexwarina zelal 

di demjimêrên dû de vexwin

5x 250 ml

Berî kolonoskopiyê asta 2  
4–6 dubare bikin, li gorî maweya 

doktor/hevşîreya we di van 
rêbernameyan de danzanîn 

tevger bikin. Herî kêm 3 badînên 
vexwarina zelal di demjimêrên 

dû de vexwin 
Heke hûn difikirin hûn têhn 

bûyine vexwarinên zelal heta 
2 demjimêr berî miayeneyê 

vexwin.

Asta 4’ê:

3x 250 ml

Asta 3’ê:

RÊBERNAME BO PAQIJKIRINA RÛVÎYAN  
A BERÎ KOLONOSKOPÎYÊ 

Doktor/hevşîre ya we hûn daxwaz kirine kolonoskopiyê. Ev cilbend rêbernameyan 
dide we bo rêya herî bi bandor bo xwe amadekirina berî vê nêrîna bijîşkî. Her wiha 
berî bikaranina berhemî rêbernameyên li ser tomara ligel pêçanê jî bixwînin.



PIŞTÎ MIAYENEYA KOLONOSKOPIYÊ

? ?
?

? ?
?

Piştî miayeneyê doktor/hevşîreya we dê we agahdar bike ka wî/wê çi di 
miayeneya rûviyên we de dit. Di astek din de nimûneyên emcamên hatin 
wergirtin dê ji we re bên dayîn.

JI HEVALEKÎ XWE AN JÎ ENDAMEKÎ MALBATA XWE 
REFAQETA TE KIRINÊ BIXWAZE
Tesîra vepesirînera ku tu berî miayeneyê wergirî dibe ku bibe sedema 
ajotina bê ewle û dibe ku tu rastî pirsgirêkan werî li bixwe çûna mal de. 
Ji ber vê yekê, tê pêşniyarkirin ku piştî miayeneyê kesek bê te wergire. 
Dibe ku zikê we piştî miayeneyê hîsa weriminê û bigaz bide. Semptom 
dê piştî çend demjimêran pûç bin.

ZIVIRÎNA MALÊ
Tevahîya dema roja mayî de bêhna xwe bidin. Bi xwarina porsiyonên 
biçûk destpê bikin û biqedeme zêde bikin heta ku hûn digihijine 
wergirtina xwarina xwe ya normal.

Heke derheqê miayene an jî amadehîyan de pirseke we hebe, divê hûn 
serlêdana doktorê xwe an jî hevşîrekê bikin.

Li medicininstruktioner.se vîdyoyekê perwerdeyî heye ku têk dan û wergirtina 
Picoprep’ê nişan dide. Her wiha hûn dikarin salox û şêwiran bixwînin û daxînin 

bo xwarinên berî miayeneyê yên bi hêsan tên dehandin.

(sodyûm pîkosûlfat û magnezyûm sîtrat)
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PICOPREP® 
PICOPREP (Sodyûm pîkosûlfat, Magnezyûm oksîd, Asîda sîtrîk).

Forma amadehiyê: Toza hela devkî 

Endîkasyon: Picoprep ji bo mezin, ciwan û zarokên ji 1 salî ve hatiye destnîşan kirin. Ji bo 
paqijkirina rûviyan berî miayeneya X-ray an jî endoskopîyê, ji bo paqijkirina rûviyan berî 
operasyonê ya ku tê hizir kirin ku pêwîstiya klînîkî pê heye. Koda ATC: A06AB58.

Mezinahiya pakêtê: 2 pcs kîsikên pîvantiyê Rx, F. SPC nûvejenkirî 2017-03-13.

Ji bo biha û zanyariyên zêdetir, herin www.fass.se 
Hertim rêbernameyên doktorî bişopînin. Berî bikaranina berhemî rêbernameyên li ser tomara 
ligel pêçanê bixwînin.
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 Ferring Läkemedel AB, Namedank 4041, 203 11 Malmö. Tel.: 040-691 69 00. www.ferring.se

http://medicininstruktioner.se
http://www.fass.se
http://www.ferring.se

