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Paano Maghanda para sa isang Colonoscopy (Paglinis ng Bituka)  
Preparing for a Colonoscopy (Bowel Cleansing) 

Ang iyong bituka ay dapat walang anumang laman para magawa nang maayos ang test. Mangyaring eksaktong 

sundin ang mga hakbang na ito. 

Kung hindi mo sinunod ito, kailangan naming i-rebook ang iyong procedure at kailangan mong ulitin ang mga 

hakbang na ito.  

7 araw bago ng iyong colonoscopy 

Itigil ang pag-inom ng iron tablets at multivitamins. 

*Bumili ng isang 4-litre jug ng PegLyte o kaya CoLyte mula sa anumang botika o kaya drug store nang kahit 

man lamang 7 araw bago ng iyong colonoscopy.  

Ito’y isang bowel cleanse laxative. Kailangan mo ito hingin sa counter.  

Huwag ihanda ang gamot na ito nang mas maaga sa 2 araw bago ng iyong colonoscopy.  

5 araw bago ng iyong colonoscopy  

Itigil ang kumain ng mga pagkaing ito:  

• Anumang prutas o gulay na may mga buto 

Kung matatanggal mo ang mga buto, maaari 

mo itong kainin. 

• Nuts (lahat ng klase) at seeds/buto (sunflower, 

pumpkin, flax, sesame, pakwan, atbp.) 

• Grains tulad ng corn, popcorn, whole grain at 

multigrain breads, bran at bran cereal, oatmeal, 

granola, brown at wild rice  

Okay lang na kumain ng white bread, white rice, at  

white pasta. 

Okay na kainin ang lahat ng ibang mga pagkain. 

1 araw bago ng iyong colonoscopy 

Sa umaga: 

1. Simulan ang isang clear fluid diet.  

• Walang solid food, dairy products, o dairy substitutes.   

• Walang fluids na kulay pula, asul, o purple. 

• Walang gum, alcohol, congee, o mga juice na may pulp. 

Pumili ng maraming iba’t-ibang fluids at hindi lamang tubig. 

Kailangan mong palitan ang electrolytes na nawala mo dahil 

sa diarrhea. 

2. Ihanda ang 4 L jug ng PegLyte (o kaya CoLyte).  

Sundin ang instructions na nasa jug tungkol sa paghalo nito. Ilagay ito sa refrigerator. 

4:00 p.m. sa hapon: 

1. Uminom ng 2 litro mula sa jug sa loob ng susunod na 90 minuto (1½ oras) sa pamamagitan ng pag-inom ng 1 

baso (250 mL o kaya 1 cup) bawat 10 minuto. Uminom gamit ang isang straw. 

2. Tumabi sa toilet. Magsisimula kang magdumi nang maraming beses at magkaroon ng diarrhea.  

Nakaka-dehydrate ang diarrhea kayat uminom ng maraming clear fluids at electrolytes (soup broth, sports 

drinks, atbp.). 

6 na oras bago ng iyong colonoscopy 

Inumin ang natitirang 2 litro mula sa jug sa loob ng susunod na 90 minuto (1½ oras). 

3 oras bago ng iyong colonoscopy 

Itigil ang pag-inom ng lahat ng clear fluids. Huwag uminom ng kahit anuman, kahit na tubig, hanggang 

pagkatapos ng iyong colonoscopy. 

Maaari mong inumin ang iyong mga gamot na karaniwan mong iniinom sa tulong ng kaunting tubig, maliban 

kung iba ang iniutos sa iyo. 

Ang clear fluids na maaari mong inumin:  
tubig 
clear juice (apple, 

white grape,  
white cranberry) 

clear tea o coffee  
(Walang cream o 
gatas) 

ginger ale  

clear soup broth o kaya 
bouillon 

orange o kaya white 
popsicles 

orange jelly dessert / Jell-O 
orange o kaya white sports 

drinks (vitamin water, 
Gatorade, PowerAde) 
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