خشتەی کاتی
نازوری کۆڵۆنت
نازوری کۆڵۆن خشتەی بۆ دانراوە بۆ:
بەروار:
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( PICOPREPپیکۆسۆڵفاتی سۆدیۆم ،ئۆکسیدی مەگنیسیوم ،ترشی سیتریک).
پێکهاتە :پاودەر بۆ گیراوەی زاریی.
دیاریکردن Picoprep :بە کەسانی گەورە ،هەرزەکاران و مندااڵنی سەرووی تەمەنی یەک ساڵیەوە دەدرێت .بۆ ئامادە کردنی
ڕیخۆڵە بۆ تیشکی ئێکس یان نازور .بۆ ئامادە کردنی ڕیخۆڵە لەو کاتەی لە ڕوانگەی کلینیکیەوە بە پێویست دەزانرێت بەرلە
نەشتەرگەری .کۆدی .ATC: A06AB58

ڕێنماییەکانی ئامادە کردنی ڕیخۆڵەت
بەرلەوەی نازووری کۆڵۆن

قەبارەی پاکەت 2 :کیس Rx, F. SPC .نوێکراوەتەوە 08-08-2016
بۆ زانیاری زیاتر و نرخ ،سەیری  www.fass.seبکە.
گشت كاتێك پەیڕەوی ڕێنماییەکانی ڕەچەتەی پزیشکەکەت بکە .خۆت ئاشنا بکە بە نامیلکەی زانیاری نەخۆشی دانراو لە ناو
پاکێتەکە بەرلەوەی بەرهەمەکە بەکاربێنیت.

VUXEN DOSERING
I DENNA FOLDER

کات:

 ®PICOPREPکیسی 1
بەروار:
کات:

 ®PICOPREPکیسی 2
بەروار:
کات:

ئەگەر هەر پرسیارێکت هەیە دەربارەی پشکنینەکەت یان خۆ ئامادە کردن بۆ ،پەیوەندی
بە پزیشک یان پەرستارەکەت بکە.
ڤیدیۆییەکی فێرکاری هەیە نمایشی تێكەڵکردن و وەرگرتنی  Picoprepدەکات لە
( medicininstruktioner.seبە زمانی سویدی) .هەروەها دەتوانیت لە ماڵپەڕەکە ئامۆژگاری و
ڕەچەتەکان بخوێنیتتەوە و دابەزێنیت بۆ خواردنی خۆراکی ئاسان هەرسکراو بەرلە پشکنینەکەت.
 .Ferring Pharmaceuticals AB, Box 4041, SE-203 11 Malmö, Swedenتەلەفۆن.+46 40-691 69 00 :
info@ferring.se, www.ferring.se
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PHARMACEUTICALS

ژمارەی ناسنامە .PICO201611 :بڕ 2000 :کۆپی.ahlqvist/arvidsson .

PHARMACEUTICALS

?

ئامادە کردن بۆ نازوری کۆڵۆنت

ڕێنماییەکانی ئامادە کردنی ڕیخۆڵەت بەرلەوەی نازووری کۆڵۆن

?
?

?

نازوری کۆڵۆن چیە؟

?

??
?

?

?

لەدوای نازوری کۆڵۆنت

ڕێنماییەکانی نانخواردن

پزیشک/پەرستارەکەت تۆی بۆ نازوری کۆڵۆن ناردووە .ئەم نامیلکەیە باشترین ڕێگات نیشان دەدات بۆ
ئامادەکردنی خۆت بۆ ئەم پشکنینە .خۆت ئاشنا بکە بە نامیلکەی زانیاری نەخۆشی دانراو لە ناو پاکێتەکە
بەرلەوەی بەرهەمەکە بەکاربێنیت.

لە ماوەى نازوری کۆڵۆن ،پزیشک/پەرستارەکەت ئامرازێکی درێژ و جیڕی بەکاردێنێت (بەقەد پەنجەت
ئەستوورە) کە پێی دەوترێت نازوری کۆڵۆن .دەخرێتە ناو کۆمت ،بە ڕیخۆڵە ڕاستەت دەڕوات بۆ ڕیخۆڵەی
گەورە .ڕەنگە هێمنکەرەوەت پێبدرێت لە ماوەى پشکنینەکە .ئەو کەسەی پشکنینی بۆ دەکرێت بە شێوەیەکی گشتى
کەمێک یان هیچ هەست بە ئازار ناکات لە ماوەى پشکنینەکە .نازوورەکە الیتێک و کامێرایەکی هەیە بۆ ئەوەی
وا بکات ڕیخۆڵەکە ببینرێت.

?

?

?

قۆناغى :1

? لە دواى پشکنینەکە ،پزیشک/پەرستارەکەت ئاگادارت دەکاتەوە دەربارەی ئەو شتانەی لە ناو ڕیخۆڵەتدا بینیویانە.
? ئەگەر هەر سامپڵێک وەربگیرێت ،لە کاتێکی دواتر ئەنجامەکانت پێدەدرێتەوە.
داوا لە ئەندامێکی خێزان یان برادەرێک بکە بۆ ئەوەی هاوەڵیت بکات.

لە نێوان  7و  2ڕۆژ بەرلە پشکنینەکە پێویستە ئەو خۆراکانە بخۆیت کە بە ئاسانی هەرس دەبن .پێویستە خۆت دوور بگریت
لە دانەوێڵەی تەواو ،گوێز ،تۆوەکان ،و ئەو خۆراکانەی زەحمەتن بۆ هەرسکردن ،وەک قارچک ،ئەسپارەگس ،پیاز ،بیبەر،
گەنمەشامی و میوەی یان سەوزەی خاو .لە ماوەی  24کاتژمێر بەر لە پشکنینەکە هیچ خۆراکێکی ڕەق مەخۆ .تەنھا شلەی
بخۆوە .نموونەکانی شلە ڕوونەکان بریتین لە :ئاو ،شەربەتی سێو ،بویلیۆن ،خواردنەوەی وەرزشی ڕوون و خواردنەوە
غازیەکان کە ئەیجێنتی ڕەنگداری بەهێزی تێدا نەبێت ،بیرەی کەم کحول ،گیراوەی قەرەبوکردنەوەى شلەی ڕیسۆرب (لە
دەرمانخانەکان ،بێ ڕەچەتە) ،خواردنەوەی نوتریشنی ڕوون ،ئاوی هەنگوین ،قاوە و چای بێ شیر .بە تەنها ئاو مەخۆوە!

ڕەنگە هێمنکەرەوەت پێبدرێت لە ماوەى پشکنینەکە .ئەمە واتە ناتوانیت لێبخوڕیت ،و ڕەنگە زەحمەت بێت
بەخۆت بگەڕێیتەوە ماڵ .بۆیە پێویستە کەسێکت لەگەڵ بێت کە دەتوانێت بێت و تۆ لە دواى پشکنینەکە بباتەوە.
ڕەنگە گەدەت هەست بە پەرمان یان گازی بکات لە دواى پشکنینەکە .ئەم نیشانانە لە دوای چەند کاتژمێرێکی
کەم نامێنن.

گەڕانەوە بۆ ماڵەوە

لەو بەشەی ڕۆژ ماوە پشوو بدە لە دوای پشکنینەکە .دووبارە دەست بە خوردنی بەشی بچووك بکەوە ،کە
دەتوانیت پلە بە پلە زیادی بکەیت تا بۆ دۆخی ئاسایی خۆت دەگەڕێیتەوە بۆ خوردنی خۆراکت.

بۆچی نازوری کۆڵۆن ئەنجام دەدرێت؟

نازوری کۆڵۆن بۆ پشكنینی ڕیخۆڵە دەکرێت بۆ دۆزینەوە هەر:

• هەوکردنێک (ئاوسان و/یان سووربوونەوە)
• زیادە گۆشت
• دۆخی تری بەر لە شێرپەنجە یان شێرپەنجەی پێشبینیکراو
• هۆکارەکانی تری کێشەکانی ڕیخۆڵە

 ®PICOPREPدەرمانێکە بەکاردێت بۆ پاککردنەوەی ڕیخۆڵەت
 Picoprepتاقی پرتەقاڵی هەیە Picoprep .بۆ چەند کاتژمێریک تووشی سکچوونت دەکات .ئەمە ڕیخۆڵەت
پاک دەکاتەوە ،ڕێگە بە پزیشک/پەرستارەکەت دەدات پشكنینت بۆ بکات و بە ڕوونی ڕیخۆڵەت ببینێت.

هەروەها پشکنینەکە وا دەکات پزیشک/پەرستارەکەت بتوانێت زیادە گۆشت البدات بەرلەوەی ببنە هۆکاری
شێرپەنجە ،و سامپڵی بچووكی پەردەی لینج وەربگرن بۆ شیکردنەوەی زیاتر.

چی گرنگە بۆ نازوری کۆڵۆنی سەرکەوتوو؟

نازورێکی سەركەوتووی کۆڵۆن بە بوونی ڕیخۆڵەیەکی پاک و بەتاڵ دەست پێدەکات .ئەمە ڕێگە بە پزیشک/
پەرستارەکەت دەدات لە دۆخێکی نموونەییدا ڕیخۆڵەت ببینێت و بیپشکنێت .ئەگەر بۆ پشکنین بچیت و هێشتا
پاشەڕۆ لە ناو ڕیخۆڵەت دابیت ،بینین و هەڵسەنگاندنی زیادە گۆشت یان شێرپەنجە زەحمەت دەکات ،و ڕەنگە
وا بکات ڕۆژێکی تر بۆ پشکنین بگەڕێیتەوە.

چەندە ڕیخۆڵەت پاک بیت ،ئەوەندە نازوری کۆڵۆنەکەت باشتر ئەنجام دەدرێت.

بۆ خۆ ئامادە کردن بۆ نازوری کۆڵۆنی سەركەوتوو ،پێویستە ڕیخۆڵەت بە تەواوەتی پاککرابێتەوە.
پەیڕەوی ڕێنماییەکانی دابینکەری چاودێری تەندروستی خۆت بکە .بڕێکی زۆر لە شلەی ڕوون بخۆوە
بەرلەوەی دەست پێبکەیت بە چارەسەرکردن ،و بە تەواوەتی ئامادەکاریەکان ئەنجام بدە بەگوێرەى ڕێنماییەکان.

ئەگەر هەر پرسیارێکت هەیە دەربارەی پشکنینەکەت یان خۆ ئامادە کردن بۆ،
پەیوەندی بە پزیشک یان پەرستارەکەت بکە.

وەرگرتنی PICOPREP

®

قۆناغی :2

قۆناغى :3

قۆناغى :4

کیسی یەکەم لە ناو ئاوێکی ساردی
 150مل بتوێنەوە وبۆ ماوەی
 3-2خولەک تێکی بدە .ئەم
گیراوەیە  18-10کاتژمێر بەرلە
نازوری کۆڵۆن بخۆوە ،لەدوای ئەو
کاتەی پزیشک/پەرستارەکەت ئەم
ڕێنماییەی نووسی.

بە الیەنی کەم پێنج گالسی 250
مل لە شلە ڕوونەکە بخۆوە لە
چەند کاتژمێرێکی کەمی داهاتوو.

قۆناغی  2دووبارە بکەوە لە ماوەی 6-4
کاتژمێر بەرلە نازوری کۆڵۆنت بخۆوە ،لەدوای
ئەو کاتەی پزیشک/پەرستارەکەت ئەم ڕێنماییەی
نووسی .بە الیەنی کەم سێ گالس لە شلە
ڕوونەکە بخۆوە لە چەند کاتژمێرێکی کەمی
داهاتوو.
ئەگەر هەست بە تێنووییەتی دەکەیت ،دەتوانیت
بەردەوام بیت لە خواردنەوەی شلە ڕوونەکە تا
دوو کاتژمێر بەرلە پشکنینەکە.

3-2
خولەک

ڤیدیۆییەکی فێرکاری هەیە نمایشی تێكەڵکردن و وەرگرتنی  Picoprepدەکات لە
( medicininstruktioner.seبە زمانی سویدی).
هەروەها دەتوانیت لە ماڵپەڕەکە ئامۆژگاری و ڕەچەتەکان بخوێنیتتەوە و دابەزێنیت بۆ
خواردنی خۆراکی ئاسان هەرسکراو بەرلە پشکنینەکەت.

®

 150مل

5x

 250مل

3x

 250مل

PICOPREP

