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 ئەگەر لەبارەی پشکنینەکەت یان خۆامادەکردن بۆی پرسیارێکت ھەیە، 
تکایە پەیوەندی بە پزیشک یان پەرەستاری خۆتەوە بکە.

ڤیدیۆیەکی ڕێنمایی لەبارەی چۆنیەتی تێکەڵکردن و بەکارھێنانی Picoprep لە 
ناونیشانی medicininstruktioner.se دانراوە )بە زمانی سویدیە(. ھەروەھا لەو ماڵپەڕە دەتوانیت 

ئامۆژگاری و ڕێنمای لێنانی ھەندێ چێشتی ئاسانهەرس بۆ خواردن بەرلە پشکنین بخوێنیتەوە یان دابگریت.

 ®PICOPREP 
ڕێنماییەکان بۆ ئامادەکردنی 

ڕیخۆڵەکانت بەرلە کۆلۆنۆسکۆپی 

®PICOPREP
PICOPREP )سۆدیۆم پیکۆسوولفات، مەنیەزیەم ئۆکساید، سیتریک ئاسید.(

پێکهاتە: گەرد بۆ گیراوەی خۆراکی. 
بواری بەکارهێنان: Picoprep بۆ گەورەسااڵن، مێرمندااڵن و مندااڵن لە تەمەنی یەک ساڵیەوە دەدرێت. بۆ ئامادەکردنی 

ڕیخۆڵە بەرلە پشکنین بە تیشکی X یان ئیندۆسکۆپی. بۆ ئامادەکردنی ڕیخۆڵە بەرلە نەشتەرگەری لە کاتی پێویست. کۆدی 
.A06AB58 :ATC

ئەندازەی پاکەت: 2 بەستە: Rx, F. SPC نوێ کرایەوە لە 08-08-2016
بۆ زانیاریی زیاتر و دیتنی نرخەکان، سەردانی www.fass.se بکە. 

ھەمیشە گوێ لە ڕێنماییەکانی پزیشکەکەت بگرە. بەرلە بەکارھێنانی بەرھەمەکە نامیلکەی زانیاریی بۆ نەخۆش بخوێنەوە کە 
لەگەڵ پاکەتەکە دا یە.
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بەرنامەی زەمانی بۆ 
کۆلۆنۆسکۆپیی تۆ 

کۆلۆنۆسکۆپی بڕیارە لەم ڕۆژە دا بکرێت: 

ڕۆژ:

کات:

PICOPREP® SACHET 1

ڕۆژ:

کات:

PICOPREP® SACHET 2

ڕۆژ:

کات:

.ahlqvist/arvidsson .چەندێتی: 2000 کۆپی .PICO201611 :ژمارەی پێناس

http://medicininstruktioner.se
http://www.fass.se
mailto:info@ferring.se
http://www.ferring.se
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PICOPREP®

ڕێنماییەکان بۆ ئامادەکردنی ڕیخۆڵەکانت بەرلە کۆلۆنۆسکۆپی 

دوکتۆررەکەت/پەرەستارەکەت تۆی ناردووە بۆ کۆلۆنۆسکۆپی. ئەم نامیلکە پێت دەڵێت باشترین ڕێگە بۆ 
خۆئامادەکردن بۆ ئەم پشکنینە چیە. بەرلە بەکارهێنانی بەرهەمەکە نامیلکەی زانیاریی بۆ نەخۆش بخوێنەوە کە 

لەگەڵ پاکەتەکە دا یە.

کۆلۆنۆسکۆپی چیە؟
کار  بە  پشکنین  نەرمی  و  درێژ  ئامێرێکی  پەرەستارەکەت  یان  دوکتۆرەکەت  دا،  کۆلۆنۆسکۆپیت  ماوەی  لە 
دەھێنێت )کە بە قەد قامێک ئەستوورە( کە پێی دەڵێن کۆلۆنۆسکۆپ. ئەم ئامێرە دەخرێتە نێو کۆمی تۆ، و بەناو 
ڕاستەڕیخۆڵەت دا دەڕوات ھەتا دەگاتە نێو ڕیخۆڵەی گەورەت. لە ماوەی پشکنین دا ڕەنگە دەرمانی ئارامبەخشت 
پێ بدرێت. ئەو کەسەی کە پشکنینی بۆ دەکرێت ئاساییانە لە ماوەی پشکنین دا ھەست بە ھیچ ئێشێک ناکات یان 
ناوەوەی  بتوانرێ  ئێشێکی زۆر کەم دەکات. کۆلۆنۆسکۆپ چرایەک و کامێرایەکی ھەیە بۆ ئەوەی  بە  ھەست 

ڕیخۆڵە ببینرێت.

کۆلۆنۆسکۆپی بۆ چی دەکرێت؟
کۆلۆنۆسکۆپی بۆ پشکنینی ڕیخۆڵە و پێزانینی ھەریەک لە ئەمانەی خوارەوە دەکرێت:

هەوکردن )هەاڵوسان وە/یا سووربوونەوە(  •
پۆلیپ  •

هەرجۆرە حاڵەتێکی پێش-شێپرپەنجەی تر یان ئەگەری تووشبوون بە شێرپەنجە  •
هۆکارەکانی تری کێشەی ڕیخۆڵە  •

بەرلەوەی  الببەن  پۆلیپەکان  کە  دەدات  پەرەستارەکەت  یان  پزیشکەکەت  یارمەتیی  ھەروەھا  پشکنینیە  ئەم 
ببنە شێرپەنجە، وھەروەھا نموونەگەلی بچووک لە پەردەی چڵمینی ڕیخۆڵەت بگرن )بایۆپسی( بۆ مەبەستی 

لێکدانەوە و شیکاریی زۆرتر.

بۆ ئەوەی کۆلۆنۆسکۆپی سەرکەوتوو بێ چی پێویستە؟
یەکەمین شت بۆ سەرکەوتوو بوونی کۆلۆنۆسکۆپی پاکبوون و ھیچ تێدانەبوونی ڕیخۆڵە یە. ئەمە توانایی ئەوە 
بە پزیشکەکەت یان پەرستارەکەت دەدات کە لە بارودۆخێکی گونجاو دا ڕیخۆڵەت بپشکنێت. ئەگەر کاتێک 
دێیت بۆ پشکنین، پیسی لەنێو ڕیخۆڵەدا مابێتەوە، دەبێتە ھۆی ئەوەی کە کاری دیتن و ھەڵسەنگاندنی ئەوەی کە 
ڕیخۆڵەت پۆلیپ یان شێرپەنجەی ھەیە یان نە دژوار بێت، و ڕەنگە ناچار بیت ڕۆژێکی تر دووبارە بێیتەوە 

بۆ ئەوەی پشکنینت بۆ بکرێت.

هەرچی ڕیخۆڵەت خاوێنتر بێت، کۆلۆنۆسکۆپی باشتر ئەنجام دەدرێت
بۆ خۆئامادەکردن بۆ کۆلۆنۆسکۆپیەکی سەرکەوتوو، پێویستە ڕیخۆڵەت بەتەواوی خاوێن بێت. 

گوێ بگرە لە ڕێنماییەکانی ئەو ڕێکخراوەی کە خزمەتی تەندروستیت بۆ دابین دەکات. بەرلە دەستپێکردنی 
پڕۆسەی چارەسەرکردن بڕێکی زۆر ئاو یان شلەی ڕۆشن بخۆرەوە، و بەتەواوی بەپێی ڕێنماییەکان خۆت 

ئامادە بکە.

خۆئامادەکردن بۆ کۆلۆنۆسکۆپی

ڕێنماییە خۆراکیەکان

PICOPREP® مادەیەکە کە پزیشک دەیدات و بۆ خاوێنکردنەوەی ڕیخۆڵە بە کار دەھێنرێت. 
Picoprep تامی پرتەقاڵی ھەیە. Picoprep بۆ ماوەی چەند کاتژمێر تووشی سکچوونت دەکات. ئەمە ڕیخۆڵەت خاوێن 

دەکاتەوە و توانای ئەوەی بە پزیشکەکەت یان پەرستارەکەت دەدات کە بە ڕوونی و ئاسانی ڕیخۆڵەت بپشکنێت.

®PICOPREP خواردنی

لەنێوان 7 تا 2 ڕۆژ بەرلە پشکنین پێویستە ئەو خواردنانە بخۆیت کە ھەرسکردنیان ئاسانە. دەبێ خۆت بپارێزیت لە خواردنی 
تەواودان، کاکڵە و دانەوێڵە، و ئەو خوادنانەی کە ھەرسکردنیان ئاسان نیە، وەکوو قارچک، ئەسپاراگوس، پیاز، بیبەر، 

گەنمەشامی، میوە یان سەوزەی خاو. لە 24 کاتژمێری بەرلە پشکنین دا ھیچ خواردنێکی وشک مەخۆ. تەنیا شلەی ڕۆشن و 
ڕوون بخۆڕەوە. چەند نموونە لە شلەی ڕوون: ئاو، کۆردیاڵ )سوور نەبێت(، ئاوی سێو، ئاوی گۆشت، خواردنەوەی وەرزشیی 

ڕۆشن و خواردنەوەی گازداری بێ مادەی ڕەنگیی خەست، بیرەی کەم کهۆل، گیراوەی ئاوپێدانەوەی Resorb )دەتوانی بێ 
 ڕەچەتە لە دەرمانخانە وەریبگریت(، خواردنەوەی خۆراکیی ڕۆشن، ئاوھەنگوین، ڕیاڵی ھەنگوین، 

قاوە و چایی بێ شیر. هەر ئاو مەخۆرەوە!

دوای کۆلۆنۆسکۆپی

دوای پشکنین، پزیشکەکەت یان پەرسترەکەت پێت دەڵێت کە لە ڕیخۆڵەت دا چی بینیوە. ئەگەر لە ڕیخۆڵەت 
نموونە بگرن. دواتر لە دەرەنجامی پشکنین ئاگادارت دەکەنەوە.

لە هاوڕێیەکت یان ئەندامێکی خێزانەکەت داوا بکە لەگەڵت بێت
بەرلە پشکنین ڕەنگە دەرمانی ئارامبەخشت پێ بدرێت. ئەمە دەبێتە ھۆی ئەوەی کە نەتوانی بێخەتەر ئۆتۆمبیل 
لێبخوڕیت، و ڕنگە نەتوانی بەتەنیا بە ئاسانی بچیتەوە بۆ ماڵەوە. لەبەر ئەمە پێویستە کەسێکت ھەبێت کە دوای 

پشکنین بێتە دواتا و بتباتەوە.
دوای پشکنین ڕەنگە سکت با بکات و گازی ھەبێت. ئەم نیشانانە دوای چەند کاتژمێر نامێنن.

دوای گەڕانەوە بۆ ماڵەوە
مابەقیی ڕۆژی پشکنین لە ماڵەوە پشوو بدە. دووبارە دەست بکەوە بە خواردن و ژەمی چکۆلە بخۆ، و دەتوانی 

وردە وردە زۆرتری بکەیت ھەتا کاتێک کە دەگەیتەوە ئاستی خواردنی ئاساییت.

ئەگەر لەبارەی پشکنینەکەت یان خۆامادەکردن بۆی پرسیارێکت هەیە، 
تکایە پەیوەندی بە پزیشک یان پەرەستاری خۆتەوە بکە.

ڤیدیۆیەکی ڕێنمایی لەبارەی چۆنیەتی تێکەڵکردن و بەکارهێنانی Picoprep لە ناونیشانی 
medicininstruktioner.se دانراوە )بە زمانی سویدیە(. 

 هەروەها لەو ماڵپەڕە دەتوانیت ئامۆژگاری و ڕێنمای لێنانی هەندێ چێشتی ئاسانهەرس بۆ خواردن 
بەرلە پشکنین بخوێنیتەوە یان دابگریت. یەکەمین بەستە لە 150 میل ئاو دا حەل 

بکە وبۆ ماوەی 2 تا 3 خولەک بیشێوێنە. 
10 تا 18 کاتژمێر بەرلە کۆلۆنۆسکۆپی 
ئەم گیراوەیە بخورەوە، بەپێی ئەو بەرنامە 
زەمانیە کە پزیشکەکەت یان پەرستارەکەت 

لەنێو ئەم ڕێنماییە دا نووسیویە.

لە ماوەی چەند کاتژمێری داھاتوو دا 
النیکەم پێنج پەرداخی 250 میلی 

شلەی ڕۆشن بخۆرەوە.

250 میل5 جار

4 تا 6 کاتژمیر بەرلە کۆلۆنۆسکۆپی، بەپێی ئەو 
بەرنامە زەمانیە کە پزیشکەکەت یان پەرستارەکەت 
لەنێو ئەم ڕێنماییە دا نووسیویە، قۆناخی 2 دووبارە 
بکەوە. لە ماوەی چەند کاتژمێری داھاتوو داالنیکەم 
پێنج پەرداخی 250 میلی شلەی ڕۆشن بخۆرەوە. 
ئەگەر هەست بە تینوویەتی دەکەیت، دەتوانیت 

تا دوو کاتژمێر بەرلە پشکنینەکەت شلەی ڕوون 
بخۆیتەوە.

250 میل3 جار

http://medicininstruktioner.se

