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ف  *دستورالعملهای  نیِ
�
 PLENVU®  استفادە از داروی ُمل

ض باشد تا پزشک بتواند دیوارۀ رودۀ شما را به وض�ح مشاهدە کند. ا�ر مستعد یبوست هست�د �ا هنگام تغی�ی در    ۀدستورالعمل ها مهم است، ز�را روداین  رعا�ت دقیق   شما با�د کامً� تم�ی
 رژ�م غذایی دچار یبوست � ش��د، ممکن است از شما خواسته شود که �ک داروی مُ 
�
ض ل ض �سخه نیِ  �ف کن�د. م  قابل ته�ه است را داروخانه   از  که بدون ن�از به داشنت

 

 -------------- ------------- -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   تار�ــــخ عمل: 

ف از خوردن:   ------------- -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------زمان پره�ی

 ------------ --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------زمان پذیرش:  

 ------------ --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- نام کلین�ک: 

 ------------ ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  شمارە تلفن: 

 هیچ مادۀ غذایی   -از سه روز پ�ش از عمل کولونوسکویپ 
 ، دانه، آج�ل و �ا حب��ات را نخور�د و سبوس دار  دارای پوست 

ض انگل��،  بدون سبوسنان سف�د (  مواد غذایی ز�ر را � توان�د استفادە کن�د:  ،  برەگوشت خوک،   مانند (گوشت بدون چریب ،  برنجک، کورن فل�س)، نان پیتا/تر�، مافنی
�جات پوست کندە (غ�ی ازچغندر)، س�ب زمییض  )، گوساله �ا م�غ ض ، چیپس داغ،  ، برشته شدە بدون پوست ما�، میوە پوست کندە، س�ب برنج سف�د، ما�ارویض �ا پاستا پورە س�ب زمییض

، شکالتمارم�ت پروم�ت، �ت، ج�م و کرا�ر(بدون دانه مثل سائو �ا جتس)، تخم م�غ، کرە/مارگار�ن، (بدون سبوس)   ، کاستارد، �ستیض ض کن�ددانۀ حاوی  شکالتهای(از  ، پن�ی    .)آج�ل پره�ی
 

، م��ا، نان سبوس دار، غالت، پ�از،   حب��ات  باشند: نبا�د هیچ گونه مواد غذایی بخور�د که حاوی پوست، دانه، آج�ل �ا 
گ

، توت فرن�
گ

مانند ذرت، نخود فرن�
ا شل�ل با پوست (میوە  حاوی جو دو �، م�ان وعدە های ساخته شدە با جو دو � �ا موس� بار، هر ن�ع دانه های آج�� �ا غذای حاوی آج�ل، س�ب و گالیب و هلو � مخلوطهای

 خشک شدە، پوست روی فلفل دلمه ای، بادمجان �ا س�ب زمییض پوست کندە اشکا� ندا
گ

، گوجه فرن�
گ

�جات رد)، مارماالد با پوست، مرکبات، انگور، پوست �ا دانه گوجه فرن� ض  (س�ب
�جات، عدس، جو، لپۀ نخود، نارگ�ل،   پوست کندە اشکا� ندارد)، حب��ات (مانند ل���ا پخته �ا ل���ا قرمز)، خردل، کشمش سلطان و معمو�، برنج قهوە ای، طاس کباب حاوی ض س�ب

. این   در رودە با�ت � مانند. مواد غذایی کنجد، تخمه آفتابگردان �ا دانه های خشخاش، ماست میوە ای، مکمل های فی�ب

 دستورات و�ژە

 قبل از استفادە از دارو، اطالعات دادە شدە توسط پزشک خود و بروشور اطالعایت ب�مار  *  
�
 . کن�د  مطالعهرا � باشد  PLENVU®در جعبه که لطفا

 



  
 

م�شود  م�ف  هنگا� که   تج��ز  شما  برای  رقیق  ُمجاز   -ما�عات  از:   یما�عات  عبارتند  شوند   � توص�ه  (  که  قهوە  �ا  س�اە  چای  )،  با  �ا    ش�ی   بدون آب،  لبیض غ�ی  خامه 
�ن با طعم میوە، آبمی ، (مثل گیتور�د، پاور�د)، نوش�دیض های ش�ی میوە، آب  سوپ/آبگوشت رقیق، نوشابه های غ�ی ال��، نوش�دنیهای انرژی زای ورز�ث وە از صا�ض رد شدە و بدون خم�ی

، س�ب رقیق،   س�اە) . م�ف بدون ترکیبات یخ شفافژله زرد �ا نارن�ب
گ

ض �ا آیب رنگ (و توت فرن�  ن�ست.     مجازا��دا� ژله �ا نوش�دیض قرمز، بنفش، س�ب

  
گ

 صبح  برای (عمل)آماد�
ساعت قبل از  3حداقل  د �شما با م�ل کن�د.  )حب��ات  ا �  ل� ناهار سبک (بدون پوست، دانه، آج ک�و سپس  مخت� صبحانه  ک ، � توان�د � عمل انجام روز قبل از  ک�

وع م�ف   . م�ل نمای�د رقیق  عات�سپس فقط ما هر گونه غذا خودداری کردە و از خوردن  PLENVU®�ش

 قبل از انجام عمل، با�د در طول روز، ما�عات رقیق متن�ع را بنوش�د.  
وع م�ف    نبا�د داروهای خورا� م�ف کن�د. ،  PLENVU®توجه: از �ک ساعت قبل از �ث

 را خنک کن�د.  محلول (�ک �سته) را برای استفادە آمادە کن�د. در صورت تما�ل � توان�د  ،  ®PLENVU ۀمطابق دستورالعمل موجود در جعب : ١دوز 
ض دوز   در  را به      ®PLENVU_______________  (روز قبل از عمل) اولنی

گ
دق�قه بنوش�د. � توان�د فواصل   ٦٠م�� لی�ت ما�عات رقیق در مدت    ٥٠٠و به همراە    آهست�

ض  زمایض   را تغی�ی ده�د.    PLENVU®و دوز محلول نوش�دن مایع رقیق  بنی

 را خنک کن�د.   محلول�سته) را برای استفادە آمادە کن�د. در صورت تما�ل � توان�د  دو (،  ®PLENVU ۀمطابق دستورالعمل موجود در جعب : ٢دوز 
ض _______________  (روز عمل)   در  را به   ®PLENVUدوز محلول  دومنی

گ
 دق�قه بنوش�د. � توان�د فواصل زمایض  ٦٠م�� لی�ت ما�عات رقیق در مدت  ٥٠٠و به همراە  آهست�

ض   را تغی�ی ده�د.   PLENVU®نوش�دن مایع رقیق و دوز محلول  بنی

ف از خوردن غذا توان�د تا زمان  �  . متن�ع ادامه ده�د  رقیقبه نوش�دن ما�عات  _______________ �عیض تار�ــــخ پره�ی

با استعمال �ک کرم �ا روغن  توص�ه � شود که � کند. بنابراین با�د هم�شه به توالت نزد�ک باش�د. آب�  این محصول دارویی به گونه ای طرا� شدە که شما را دچار اسهال  توجه: 
، آ  ف ، وازلنی ف )-مو -محافظ (النولنی ف وع اسهال چرب کن�د.  ، لنی ض ن�ست�د، و �ا دچار عوارض جانیب من�ض  ا�ر در مورد هر �ک از جنب  مقعد خود را پ�ش از �ش  مطمنئ

گ
ه های مرحله آماد�

�د.    �ا هر مشکل د�گری شد�د، با استفادە از شمارە تلفیض که در اخت�ار شما گذاشته شدە با دک�ت �ا پرستار خود تماس بگ�ی

 
گ

 (عمل) بعد از ظهر برایآماد�
  ا � ل� (بدون پوست، دانه، آجو  برای شام هم �ک سوپ رقیق و/ �ا ماست سادە ناهار سبک  ک�و سپس  مخت� صبحانه  ک ، � توان�د � عمل انجام روز قبل از  ک�

داز�د.  عات�مابه م�ف فقط خوردن شام را به اتمام رساندە و سپس  ،بعد ازظهر  8حدا��� تا ساعت  د �شما با م�ل کن�د.  )حب��ات  رقیق ب�پ

 با�د در طول روز، ما�عات رقیق بنوش�د.  قبل از انجام عمل 
وع   نبا�د داروهای خورا� م�ف کن�د. ،  PLENVU®م�ف   توجه: از �ک ساعت قبل از �ث

 (�ک �سته) را برای استفادە آمادە کن�د. در صورت تما�ل � توان�د محلول را خنک کن�د.   ®PLENVUمطابق دستورالعمل موجود در جعبه  : ١دوز 
ض دوز   در  را به      ®PLENVU_______________  (روز عمل) اولنی

گ
ض   ق�قه بنوش�د. � توان�د فواصل زمایض د  ٦٠م�� لی�ت ما�عات رقیق در مدت    ٥٠٠و به همراە    آهست�  بنی

 را تغی�ی ده�د.  PLENVU®و دوز محلول نوش�دن مایع رقیق و 

 (دو �سته) را برای استفادە آمادە کن�د. در صورت تما�ل � توان�د محلول را خنک کن�د.   ®PLENVUمطابق دستورالعمل موجود در جعبه  : ٢دوز 
ض دوز محلول   در  را به   ®PLENVU_______________  (روز عمل) دومنی

گ
 دق�قه بنوش�د. � توان�د فواصل زمایض  ٦٠م�� لی�ت ما�عات رقیق در مدت  ٥٠٠و به همراە  آهست�

ض   را تغی�ی ده�د.   PLENVU®نوش�دن مایع رقیق و دوز محلول  بنی

ف از خوردن غذا توان�د تا زمان  �  . متن�ع ادامه ده�د  رقیقبه نوش�دن ما�عات  _______________ �عیض تار�ــــخ پره�ی

با استعمال �ک کرم �ا روغن  � کند. بنابراین با�د هم�شه به توالت نزد�ک باش�د. توص�ه � شود که آب�  این محصول دارویی به گونه ای طرا� شدە که شما را دچار اسهال  توجه: 
، آ  ف ، وازلنی ف )-مو -محافظ (النولنی ف وع اسهال چرب کن�د.  ، لنی ض ن�ست�د، و �ا دچار عوارض جانیب من�ض  ا�ر در مورد هر �ک از جنب  مقعد خود را پ�ش از �ش  مطمنئ

گ
ه های مرحله آماد�

�د.    �ا هر مشکل د�گری شد�د، با استفادە از شمارە تلفیض که در اخت�ار شما گذاشته شدە با دک�ت �ا پرستار خود تماس بگ�ی

 عا�
گ

 ضع�فآ  آماد�
گ

 ماد�

 ب�مار در اطالعات در اعالم�ه    درج شدە   موارد این اطالعات بر اساس 
PLENVU® box   ته�ه شدە است  . Norgine Sverige AB 

Gustav III:s Boulevard 34 Postboks 1935 Vika Lyskær 1, 3. sal th 
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PLENVU, NORGINE and the sail logo are registered trademarks  
of the Norgine group of companies.

Norgine Norge AS
Postboks 1935 Vika
0125 Oslo
norgine.no

Norgine Sverige AB
Mäster Samuelsgatan 60, 
8th floor, 111 21 Stockholm, 
norgine.se

Norgine Danmark A/S
Kirsten Walthers Vej 8A, 2. 
2500 Valby
norgine.dk

  
 

م�شود  م�ف  هنگا� که   تج��ز  شما  برای  رقیق  ُمجاز   -ما�عات  از:   یما�عات  عبارتند  شوند   � توص�ه  (  که  قهوە  �ا  س�اە  چای  )،  با  �ا    ش�ی   بدون آب،  لبیض غ�ی  خامه 
�ن با طعم میوە، آبمی ، (مثل گیتور�د، پاور�د)، نوش�دیض های ش�ی میوە، آب  سوپ/آبگوشت رقیق، نوشابه های غ�ی ال��، نوش�دنیهای انرژی زای ورز�ث وە از صا�ض رد شدە و بدون خم�ی

، س�ب رقیق،   س�اە) . م�ف بدون ترکیبات یخ شفافژله زرد �ا نارن�ب
گ

ض �ا آیب رنگ (و توت فرن�  ن�ست.     مجازا��دا� ژله �ا نوش�دیض قرمز، بنفش، س�ب

  
گ

 صبح  برای (عمل)آماد�
ساعت قبل از  3حداقل  د �شما با م�ل کن�د.  )حب��ات  ا �  ل� ناهار سبک (بدون پوست، دانه، آج ک�و سپس  مخت� صبحانه  ک ، � توان�د � عمل انجام روز قبل از  ک�

وع م�ف   . م�ل نمای�د رقیق  عات�سپس فقط ما هر گونه غذا خودداری کردە و از خوردن  PLENVU®�ش

 قبل از انجام عمل، با�د در طول روز، ما�عات رقیق متن�ع را بنوش�د.  
وع م�ف    نبا�د داروهای خورا� م�ف کن�د. ،  PLENVU®توجه: از �ک ساعت قبل از �ث

 را خنک کن�د.  محلول (�ک �سته) را برای استفادە آمادە کن�د. در صورت تما�ل � توان�د  ،  ®PLENVU ۀمطابق دستورالعمل موجود در جعب : ١دوز 
ض دوز   در  را به      ®PLENVU_______________  (روز قبل از عمل) اولنی

گ
دق�قه بنوش�د. � توان�د فواصل   ٦٠م�� لی�ت ما�عات رقیق در مدت    ٥٠٠و به همراە    آهست�

ض  زمایض   را تغی�ی ده�د.    PLENVU®و دوز محلول نوش�دن مایع رقیق  بنی

 را خنک کن�د.   محلول�سته) را برای استفادە آمادە کن�د. در صورت تما�ل � توان�د  دو (،  ®PLENVU ۀمطابق دستورالعمل موجود در جعب : ٢دوز 
ض _______________  (روز عمل)   در  را به   ®PLENVUدوز محلول  دومنی

گ
 دق�قه بنوش�د. � توان�د فواصل زمایض  ٦٠م�� لی�ت ما�عات رقیق در مدت  ٥٠٠و به همراە  آهست�

ض   را تغی�ی ده�د.   PLENVU®نوش�دن مایع رقیق و دوز محلول  بنی

ف از خوردن غذا توان�د تا زمان  �  . متن�ع ادامه ده�د  رقیقبه نوش�دن ما�عات  _______________ �عیض تار�ــــخ پره�ی

با استعمال �ک کرم �ا روغن  توص�ه � شود که � کند. بنابراین با�د هم�شه به توالت نزد�ک باش�د. آب�  این محصول دارویی به گونه ای طرا� شدە که شما را دچار اسهال  توجه: 
، آ  ف ، وازلنی ف )-مو -محافظ (النولنی ف وع اسهال چرب کن�د.  ، لنی ض ن�ست�د، و �ا دچار عوارض جانیب من�ض  ا�ر در مورد هر �ک از جنب  مقعد خود را پ�ش از �ش  مطمنئ

گ
ه های مرحله آماد�

�د.    �ا هر مشکل د�گری شد�د، با استفادە از شمارە تلفیض که در اخت�ار شما گذاشته شدە با دک�ت �ا پرستار خود تماس بگ�ی

 
گ

 (عمل) بعد از ظهر برایآماد�
  ا � ل� (بدون پوست، دانه، آجو  برای شام هم �ک سوپ رقیق و/ �ا ماست سادە ناهار سبک  ک�و سپس  مخت� صبحانه  ک ، � توان�د � عمل انجام روز قبل از  ک�

داز�د.  عات�مابه م�ف فقط خوردن شام را به اتمام رساندە و سپس  ،بعد ازظهر  8حدا��� تا ساعت  د �شما با م�ل کن�د.  )حب��ات  رقیق ب�پ

 با�د در طول روز، ما�عات رقیق بنوش�د.  قبل از انجام عمل 
وع   نبا�د داروهای خورا� م�ف کن�د. ،  PLENVU®م�ف   توجه: از �ک ساعت قبل از �ث

 (�ک �سته) را برای استفادە آمادە کن�د. در صورت تما�ل � توان�د محلول را خنک کن�د.   ®PLENVUمطابق دستورالعمل موجود در جعبه  : ١دوز 
ض دوز   در  را به      ®PLENVU_______________  (روز عمل) اولنی

گ
ض   ق�قه بنوش�د. � توان�د فواصل زمایض د  ٦٠م�� لی�ت ما�عات رقیق در مدت    ٥٠٠و به همراە    آهست�  بنی

 را تغی�ی ده�د.  PLENVU®و دوز محلول نوش�دن مایع رقیق و 

 (دو �سته) را برای استفادە آمادە کن�د. در صورت تما�ل � توان�د محلول را خنک کن�د.   ®PLENVUمطابق دستورالعمل موجود در جعبه  : ٢دوز 
ض دوز محلول   در  را به   ®PLENVU_______________  (روز عمل) دومنی

گ
 دق�قه بنوش�د. � توان�د فواصل زمایض  ٦٠م�� لی�ت ما�عات رقیق در مدت  ٥٠٠و به همراە  آهست�

ض   را تغی�ی ده�د.   PLENVU®نوش�دن مایع رقیق و دوز محلول  بنی

ف از خوردن غذا توان�د تا زمان  �  . متن�ع ادامه ده�د  رقیقبه نوش�دن ما�عات  _______________ �عیض تار�ــــخ پره�ی

با استعمال �ک کرم �ا روغن  � کند. بنابراین با�د هم�شه به توالت نزد�ک باش�د. توص�ه � شود که آب�  این محصول دارویی به گونه ای طرا� شدە که شما را دچار اسهال  توجه: 
، آ  ف ، وازلنی ف )-مو -محافظ (النولنی ف وع اسهال چرب کن�د.  ، لنی ض ن�ست�د، و �ا دچار عوارض جانیب من�ض  ا�ر در مورد هر �ک از جنب  مقعد خود را پ�ش از �ش  مطمنئ

گ
ه های مرحله آماد�

�د.    �ا هر مشکل د�گری شد�د، با استفادە از شمارە تلفیض که در اخت�ار شما گذاشته شدە با دک�ت �ا پرستار خود تماس بگ�ی

 عا�
گ

 ضع�فآ  آماد�
گ

 ماد�

 ب�مار در اطالعات در اعالم�ه    درج شدە   موارد این اطالعات بر اساس 
PLENVU® box   ته�ه شدە است  . Norgine Sverige AB 

Gustav III:s Boulevard 34 Postboks 1935 Vika Lyskær 1, 3. sal th 
Norgine Norge AS Norgine Danmark A/ S 
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