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 از: عبارتند نوشید، توانمی که شفافی مایعات

 آب

  شفاف آبمیوه

 سفید، انگور )سیب،

 سفید( ِکَرنبری

 شفاف قهوه یا چای

  شیر( و خامه )بدون

 زنجبیل گازدارِ  نوشیدنی

 آبِ  یا شفاف رقیق سوپ

   گوشت/مرغ

 دیسف یا نارنجی یخی بستنی

 ژله / پرتقال ژله دسر

 ورزشی هاینوشیدنی

 )آب سفید یا نارنجی

 ،Gatorade ویتامینه،

PowerAde) 

 

  بزرگ( روده کردن )تمیز کولونوسکوپی از قبل آمادگی
Cleansing) (Bowel Colonoscopy a for Preparing 

 وقت مجددا   باید فرآیند این انجام برای صورت، این غیر در کنید. دنبال دقیقا   را مراحل این لطفا   باشد. خالی کاملا  روده باید موفق، آزمایش برای

  کنید. تکرار را مراحل این مجبورید و بگیرید

 کولونوسکوپی از قبل روز ٧

 کنید. قطع را ویتامین مولتی و آهن قرص مصرف

 .کنید خریداری استوردراگ یا داروخانه از ،قبل روز ٧ حداقل را Colyte یا PegLyte لیتری ۴ ظرف یک*

 بخواهید. پیشخوان از نسخه بدون راآن توانیدمی است. بزرگ روده تمیزکننده ُمَلین یک این

 نکنید. آماده را دارو این کولونوسکوپی، از قبل روز ٢ از زودتر

  کولونوسکوپی از قبل روز ۵

 :کنید متوقف را غذاها این خوردن

 داردانه سبزی یا میوه نوع هر 

 .بخورید را آن توانیدمی کنید، جدا را هادانه بتوانید اگر

 کتان، تنبل، کدو )آفتابگردان، هادانه و انواع( )همه آجیل 

 )غیره و کنجد

 چند و کامل غالت با نان داده، بو ذرت ذرت، مانند غالت 

 گرانوال، دوسر، جو بلغور ،دارسبوس غالت و سبوس ،ایغله

 وحشی و ایقهوه برنج

 است. بالمانع سفید ماکارونی و سفید برنج سفید، نان خوردن

 کنید. میل را دیگر یغذای مواد توانیدمی

 کولونوسکوپی از قبل روز ۱
  

 صبح   

 کنید. شروع را شفاف مایعات غذایی رژیم یک  .۱

 هایجایگزین یا لبنی، محصوالت جامد، غذای نوع هیچ 

 لبنی.

 بنفش. یا آبی قرمز، رنگیِ  مایعات نوع هیچ 

 آبمیوه یا فِرنی/حریره الکلی، مشروبات آدامس، نوع هیچ 

 دار.پالپ

 باید برگزینید. هم را دیگری مختلف مایعات آب، جز به

 .کنید جایگزین را رفتهدست از اسهال اثر در که هاییالکترولیت

 

  کنید. آماده را (CoLyte )یا PegLyte لیتری ۴ ظرف  .٢

 کنید. دارینگه یخچال در کنید. دنبال ،کردن مخلوط نحوه مورد در را ظرف روی دستورالعمل

 ظهر: از بعد ۴ ساعت   

 را لیتر، ٢ کل در ظرف، داخل مایع از پیمانه( ۱ یا لیترمیلی ٢٥٠) لیوان یک دقیقه ۱٠ هر ،بعد نیم( و ساعت )یک دقیقه ٩٠ طول در  .۱

 بنوشید. نی با .بنوشید

 .شویدمی اسهال و شده شروع دفع تعداد افزایش .بمانید توالت نزدیک  .٢

 غیره( و ورزشی هاینوشیدنی ،مرغ/گوشت آبِ ) شفاف الکترولیت و عمای زیادی مقادیر بنابراین شود،می بدن آبی کم باعث اسهال

 بنوشید.

 کولونوسکوپی از قبل ساعت ۶

 .بنوشید را ظرف داخلِ  مایع ماندهباقی لیتر ٢ ،یبعد نیم( و ساعت )یک دقیقه ٩٠ طول در  

 کولونوسکوپی از قبل ساعت ۳

 .ننوشید هم آب حتی چیز هیچ کولونوسکوپی از بعد تا .کنید متوقف را شفاف مایعات تمام نوشیدن  

 .باشد هدش گفته متفاوتی چیز کهاین مگر کنید، مصرف آب کوچک جرعه یک با را خود معمول داروهای توانیدمی  
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