
*PLENVU®  تعليمات
يجب عليك أن تتبع التعليمات بعناية، حيث يجب أن تكون أمعاؤك خالية تماًما حتى يتمكن طبيبك من رؤية جدار األمعاء. إذا كنت عرضة لإلمساك أو حدث لك إمساك عند تغيير النظام 

الغذائي، فقد ُيطلب منك استعمال ُمَليِّن مثل ®MOVICOL الذي يتوفر بدون وصفة طبية في الصيدليات.

 ___________________________________________________________________________ تاريخ اإلجراء: 

وقت االمتناع عن األطعمة والسوائل: _______________________________________________________________ 

 ____________________________________________________________________________ وقت الدخول: 

 _____________________________________________________________________________ اسم العيادة: 

 _______________________________________________________________________________ الهاتف: 

 3 أيام قبل تنظير القولون – ال تأكل 
أي شيء يحتوي على قشر، أو بذور، أو مكسرات، أو حبوب

يمكنك أكل أشياء مثل: الخبز األبيض )بدون بذور كاملة(، والخبز المسطح الدائري / الخبز التركي، والكعك اإلنجليزي، ورقائق الذرة، واألرز المقرمش، واللحم الخالي من الدهن، 
مثل اللحم البقري، أو لحم الخنزير، أو لحم الحمل، أو لحم العجل، أو الدجاج، واألسماك، والفاكهة المقشورة، والخضراوات المقشورة )باستثناء الشمندر(، والبطاطس المقشورة المحمصة، 

 ،Marmiteو ،Promiteو ،Vegemiteوالبيض، والزبدة / المارغرين، و ،)Jatz أو Sao والبطاطس المهروسة، ورقائق البطاطس الساخنة، والبسكويت الهش )بدون بذور، مثل
والجبن، والكسترد واآليس كريم والشوكوالتة )تجنب القطع التي تحتوي على المكسرات(.

ال تأكل أي شيء يحتوي على قشر، أو بذور، أو مكسرات، أو حبوب: مثل الذرة، والبازالء، والفراولة، والمربى وخبز الحبوب الكاملة، وأطعمة الحبوب، والبصل، 
والمويسلي، وقطع المويسلي، وأي مكسرات، أو أطعمة تحتوي على مكسرات، أو قشر التفاح، أو الكمثرى، أو الخوخ، أو النكتارين )مسموح بالفاكهة المقشورة(، والمربى التي تحتوي على 
القشر، أو الحمضيات، أو العنب، أو قشر الطماطم أو البذور، والطماطم المجففة بالشمس، وقشر الفليفلة، أو الباذنجان أو البطاطس )مسموح بالخضراوات المقشورة(، والبقوليات مثل الفول 
المطهو أو الفاصولياء، والخردل، والعنب المجفف والزبيب، واألرز البني، واألطعمة المطهوة في الكسرولة التي تحتوي على الخضراوات، أو العدس، أو الشعير، أو البازالء المشطورة، 

أو جوز الهند، أو السمسم، أو بذور عباد الشمس أو الخشخاش، وزبادي الفاكهة، ومكمالت األلياف.

تعليمات خاصة

*يرجى قراءة النشرة الداخلية في عبوة المنتج قبل االستخدام
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حمض األسكوربيك، كلوريد الصوديوم، كلوريد البوتاسيوم
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والمويسلي، وقطع المويسلي، وأي مكسرات، أو أطعمة تحتوي على مكسرات، أو قشر التفاح، أو الكمثرى، أو الخوخ، أو النكتارين )مسموح بالفاكهة المقشورة(، والمربى التي تحتوي على 
القشر، أو الحمضيات، أو العنب، أو قشر الطماطم أو البذور، والطماطم المجففة بالشمس، وقشر الفليفلة، أو الباذنجان أو البطاطس )مسموح بالخضراوات المقشورة(، والبقوليات مثل الفول 
المطهو أو الفاصولياء، والخردل، والعنب المجفف والزبيب، واألرز البني، واألطعمة المطهوة في الكسرولة التي تحتوي على الخضراوات، أو العدس، أو الشعير، أو البازالء المشطورة، 

أو جوز الهند، أو السمسم، أو بذور عباد الشمس أو الخشخاش، وزبادي الفاكهة، ومكمالت األلياف.

تعليمات خاصة

*يرجى قراءة النشرة الداخلية في عبوة المنتج قبل االستخدام

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

 ماكروغول 3350، أسكوربات الصوديوم، سلفات الصوديوم، 
حمض األسكوربيك، كلوريد الصوديوم، كلوريد البوتاسيوم



تحضير رديءتحضير ممتاز

عند تناول السوائل الشفافة – السوائل المسموح بها هي: الماء، والشاي األسود، أو القهوة )بدون لبن أو مبيضات(، والشوربة الشفافة / المرق الشفاف، والمشروبات 
الغازية، والمشروبات الرياضية، مثل Gatorade، أو Powerade، أو المشروبات المنبهة، أو عصائر الفاكهة المصفاة بدون لُّب، أو عصير التفاح الشفاف، أو الجيلي األصفر أو 

البرتقالي، )غير مسموح بالجيلي أو المشروبات بلون الكشمش األسود، أو األحمر، أو األرجواني، أو األخضر، أو األزرق(، والثلج الشفاف.

إجراء الصباح
 PLENVU® قبل يوم من اإلجراء، يمكنك تناول إفطار خفيف يتبعه غداء خفيف ويجب أن تنتهي من تناول هذه الوجبة قبل 3 ساعات على األقل من البدء في تناول 

)بدون قشر، أو بذور، أو مكسرات، أو حبوب(، ثم البدء في تناول السوائل الشفافة فقط.

 تأكد من أن تشرب مجموعة سوائل شفافة خالل اليوم قبل اإلجراء.
.PLENVU® ملحوظة: ال تتناول أدوية عن طريق الفم في غضون ساعة واحدة قبل بدء تناول

ر الجرعة 1 )عدد 1 كيس( وفًقا للنشرة الداخلية في علبة ®PLENVU. ُيبرد حسب الرغبة.   الجرعة 1:  َحضِّ
 في _______________ )قبل يوم من اإلجراء(، اشرب الجرعة األولى من ®PLENVU ببطء على مدى 30 دقيقة. 

اتبعها بسوائل شفافة 500 مل. استمر في شرب سوائل شفافة فقط.

ر الجرعة 2 )عدد 2 كيس( وفًقا للنشرة الداخلية في علبة ®PLENVU. ُيبرد حسب الرغبة.    الجرعة 2:  َحضِّ
 في _______________ )يوم من اإلجراء(، اشرب الجرعة الثانية من ®PLENVU ببطء على مدى 30 دقيقة. 

اتبعها بسوائل شفافة 500 مل. 

يمكنك االستمرار في شرب مجموعة سوائل شفافة حتى وقت االمتناع عن األطعمة والسوائل ________________ 

ملحوظة: هذا المنتج مصمم إلعطائك إسهاالً مائًيا، لذلك كن على مقربة من المرحاض. يمكن استعمال كريم أو مرهم وقائي )النولين، فازلين، أمولين( على منطقة الشرج قبل أن يبدأ اإلسهال. إذا كنت 
غير متأكد من أي جانب من جوانب التحضير أو حدث لك أي تفاعل ضائر أو أي مشاكل، فاتصل بالرقم المعطى لك.

إجراء بعد الظهر
قبل يوم من اإلجراء، يمكنك تناول إفطار خفيف يتبعه غداء خفيف، وشوربة شفافة و / أو زبادي بدون أي إضافات للعشاء )يجب أن تنتهي حوالي الساعة 8 مساًء(، )بدون 

قشر، أو بذور، أو مكسرات، أو حبوب(، ثم البدء في تناول السوائل الشفافة فقط.

 تأكد من شرب سوائل شفافة خالل يوم اإلجراء.
.PLENVU® ملحوظة: ال تتناول أدوية عن طريق الفم في غضون ساعة واحدة قبل بدء تناول

ر الجرعة 1 )عدد 1 كيس( وفًقا للنشرة الداخلية في علبة ®PLENVU. ُيبرد حسب الرغبة.   الجرعة 1:  َحضِّ
 في _______________ )يوم من اإلجراء(، اشرب الجرعة األولى من ®PLENVU ببطء على مدى 30 دقيقة. 

اتبعها بسوائل شفافة 500 مل فقط.

ر الجرعة 2 )عدد 2 كيس( وفًقا للنشرة الداخلية في علبة ®PLENVU. ُيبرد حسب الرغبة.    الجرعة 2:  َحضِّ
 في _______________، اشرب الجرعة الثانية من ®PLENVU ببطء على مدى 30 دقيقة. 

اتبعها بسوائل شفافة 500 مل. 

يمكنك االستمرار في شرب مجموعة سوائل شفافة حتى وقت االمتناع عن األطعمة والسوائل ________________ 

ملحوظة: هذا المنتج مصمم إلعطائك إسهاالً مائًيا، لذلك كن على مقربة من المرحاض. يمكن استعمال كريم أو مرهم وقائي )النولين، فازلين، أمولين( على منطقة الشرج قبل أن يبدأ اإلسهال. إذا كنت 
غير متأكد من أي جانب من جوانب التحضير أو حدث لك أي تفاعل ضائر أو أي مشاكل، فاتصل بالرقم المعطى لك.
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