
 آمادگی کولونوسکوپی   

  30 هر  شب  12  تا صبح   8  ازساعتبه این صورت که  ، استفاده کنید  مایعات صاف شده بجای غذا از یکروز قبل ازکولونوسکوپی

 ....( مصرف شود  آب میوه ، آب کمپوت ، اشکنه ،چای ، آب عسل ، آب سیب ، آب ومثل ) هصاف شدمایعات دقیقه یک لیوان 

 .نشود شیر،لبنیات ،آب هویج و دوغ  مصرف داشته باشید. پیاده رویهنگام مصرف مایعات به مقدار کافی 

 ر  این روز عالوه بر مایعات ذکر شده داروهای زیر نیز طبق برنامه مصرف شوند.د 

 زمان مصرف داروها )یک روز قبل از کولونوسکوپی(:

. قرص بیزاکودیلدو عدد  شب  9 و قرص بیزاکودیل عدد دو  ظهر 3 –قرص بیزاکودیل عدد  2صبح  9  ساعت -1

 6تا  2لیوان آب یا آب میوه یا مایعات حل کرده در عرض  16بسته پودر پیدروالکس را در  4عصر محتویات  4ساعت  -2

ساعت میل شود.

شب یک عدد شیاف بیزاکودیل استفاده شود.  10عصر و  6ساعت  -3

دد  شیاف بیزاکودیل استفاده شود. صبح روز کولونوسکوپی یک ع 6ساعت  -4

د.نیک لیوان آب جویده شو شب  همراه 10عدد  2عصر و  6عدد 2-صبح  10عدد قرص دایمتیکون ساعت  2 -5

در صورت تحریک پوست ناحیه مقعد از پماد آ+د  استفاده . میل شود  اندانسترون  در صورت تهوع یک عدد قرص -

شود.

 .میباشد ممنوع  روز رانندگی تا یک کولونوسکوپی با بیهوشی  در صورت انجام -

است .  نزد بیمار الزامی همراه  بودن یک نفر -

.(ناشتای کاملسکوپی خوردن و آشامیدن قطع شود )کولونو صبح روز  -

قبل اطالع رسانی فرمائید .    روز 3مراجعه برای کولونوسکوپی    عدم  لطفاً در صورت -

داشتن دفترچه یا کارت ملی عکس دار همراه بیمار الزامی است .  -

از صبح تا شب در منزل مصرف شود.   1401/    /        در مورخه               روز      داروها -



 تومان هزینه آندوسکوپی                        / 000  مبلغ     بسته 4 –پودر پیدروالکس 

 تومان هزینه کولونوسکوپی          /000  مبلغ    عدد 6 – قرص بیزاکودیل 

 و لوازم تومان هزینه بیهوشی                 /        000    مبلغ   عدد 3 – شیاف بیزاکودیل 

                           عدد6-  قرص دایمتیکون

 

 :تاریخ انجام کولونوسکوپی 

حضور در بخش آندوسکوپی  ظهر/صبح    ساعت             1401/     /             در مورخه               روز   

 انجام کولونوسکوپی .  جهت انجام پذیرش نه
 

 بیمارستان بهبود بخش گوارش و آندوسکوپی  –آدرس : خیابان ارتش جنوبی نرسیده به چهارراه باغ شمال 

   041-31551381    و  041-31551380تلفن       


