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Chuẩn Bị để Soi Ruột Già (Rửa Ruột Già)  
Preparing for a Colonoscopy (Bowel Cleansing) 

Ruột của quý vị cần phải hoàn toàn trống rỗng mới soi ruột được thành công. Xin theo đúng những bước sau đây. 

Nếu không, chúng tôi sẽ cần phải hẹn lại ngày khác và quý vị sẽ cần phải lặp lại những bước này.  

7 ngày trước ngày soi ruột 

Ngưng uống thuốc tăng cường chất sắt và thuốc bổ đa sinh tố. 

*Mua một bình 4 lít PegLyte hoặc CoLyte tại bất cứ dược phòng hoặc nhà thuốc nào ít nhất là 7 ngày trước.  

Đây là thuốc xổ để rửa sạch ruột. Quý vị sẽ cần đến quầy để hỏi mua thuốc này.  

Đừng chuẩn bị thuốc này sớm hơn 2 ngày trước ngày soi ruột.  

5 ngày trước ngày soi ruột 

Ngưng ăn những loại thực phẩm sau đây:  

• Bất cứ loại rau trái nào có hạt 

Nếu quý vị cắt bỏ phần hạt thì có thể ăn. 

• Hạnh (tất cả mọi loại) và hạt (hướng 

dương, bí, lanh, vừng (mè), v.v.) 

• Mễ cốc như bắp (ngô), hạt bắp rang (bỏng ngô), bánh 

mì nguyên chất và nhiều loại mễ cốc, cám và cereal 

cám, bột yến mạch, granola, gạo lứt và gạo rừng. 

Có thể ăn bánh mì trắng, cơm trắng, và pasta trắng. 

Có thể ăn tất cả các loại thực phẩm khác. 

1 ngày trước ngày soi ruột 

Vào buổi sáng: 

1. Bắt đầu chỉ uống chất lỏng trong.  

• Không ăn thức ăn đặc, các sản phẩm có sữa, hoặc 

những loại thức uống thay thế sữa.   

• Không uống nước hoặc chất lỏng có màu đỏ, xanh 

dương, hoặc tím. 

• Không nhai kẹo cao su, uống rượu, ăn cháo, hoặc 

uống nước trái cây có thịt (xác) trái cây. 

Chọn nhiều loại chất lỏng khác nhau, không phải chỉ có 

nước lã. Quý vị cần bổ sung chất điện phân (electrolytes) 

bị mất vì tiêu chảy. 

2. Chuẩn bị bình 4 L PegLyte (hoặc CoLyte).  

Theo đúng chỉ dẫn trên bình về cách pha thuốc. Cất vào tủ lạnh. 

Vào 4:00 chiều: 

1. Uống 2 lít từ bình này trong 90 phút kế (1½ giờ) bằng cách uống 1 ly (250 mL hay 1 cup)  

10 phút một lần. Dùng ống hút để uống. 

2. Ở gần phòng vệ sinh. Quý vị sẽ bắt đầu đi tiêu nhiều lần và tiêu chảy.  

Tiêu chảy làm khô người do đó hãy uống nhiều chất lỏng trong và chất điện phân (nước súp, nước thể 

thao, v.v.). 

6 tiếng trước khi soi ruột 

Uống thêm 2 lít nữa từ bình này trong 90 phút kế (1½ giờ). 

3 tiếng trước khi soi ruột 

Ngưng uống tất cả các chất lỏng trong. Không uống bất cứ loại thức uống gì kể cả nước lã cho đến khi soi 

ruột xong. 

Quý vị có thể uống thuốc thường lệ của mình với một ngụm nước nhỏ, trừ phi được dặn khác. 

Các loại chất lỏng trong quý vị có thể uống là:  

nước lã 

nước trái cây trong 

(nước táo trắng, 

cranberry trắng) 

trà trong hoặc cà 

phê (không có 

kem hoặc sữa) 

nước ginger ale  

súp trong hoặc nước dùng 

bouillon 

kem nước đá cam hoặc 

trắng 

thạch cam tráng miệng / 

Jell-O 

nước cao hoặc nước thể 

thao trắng (nước vitamin, 

Gatorade, PowerAde) 
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