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 MEROKENהכנה עם  -קולונוסקופיה בדיקת  לעמידע 

 מטופל יקר!
 

                                 _________________  :קולונוסקופיה בתאריך:____________ שעהלבדיקת  הנך מוזמן 

 קולונוסקופיה?מהי בדיקת 
ע"י רופא גסטרואנטרולוג, תחת טשטוש, באמצעות מכשיר אנדוסקופ, שהינו צינור גמיש  מבוצעתזו בדיקה ה

שבתוכו סיבים אופטיים ובקצהו מותקנת מצלמה. האנדוסקופ מוחדר דרך פי טבעת, דרכו ניתן לראות את 
 פוליפים, עצירת מקור דימום ועוד. חלל המעי הגס ולבצע פעולות שונות כגון: לקיחת ביופסיות, כריתת

 במחלות והפרעות במערכת העיכול התחתונה. אבחון וטיפול מטרת הבדיקה:

 :מידע כללי

 , אך נדרשת שהייה של שעה להתאוששות לאחר הבדיקה.דקות 30 -כ משך הבדיקה  -

 .שעות 24לאחר הבדיקה אסורה הנהיגה למשך  .חובה להגיע עם מלווה -

 ושתייה קלה.נא להצטייד בכריך  -

 ,PLAVIX ,COUMADIN ,PRADAXA ,ELIQUIS: במידה והנך נוטל תרופות נוגדות קרישה כגון -

XARELTO  ,'נטילת תרופה חליפית צורך בב אועם הרופא המטפל להפסיקן בהתייעצות עלייך וכד
 .אחרת

 .אין לקחת בבוקר הבדיקה ,מקבל קלקסן הנךאם  -

 .כלשהו ,כולל דפיברילטור, עליך ליידע אותנו קוצב לב  מושתלבמידה והנך  -

 לתרופות ו/או למזון.ידועה ליידע את הצוות המטפל על כל רגישות עלייך  -

יש ליצור קשר טלפוני עם המרפאה ולהתייעץ  ,במידה וחל שינוי כלשהו במצבך הרפואי לפני הבדיקה -
 של הבדיקה. האו ביטולה תלגבי דחיי

 יש להפסיק נטילת תרופות המכילות ברזל, ביסמות ופחם, שבוע לפני בדיקה.   -

 :ביום הבדיקה עלייך להביא את הטפסים הבאים

, המפרט את כל המחלות מהן הנך סובל ואת התרופות הקבועות אותן הנך מכתב הפניה מרופא מטפל -
 נוטל. 

 מיה : תפקודי קרישה, ספירת דם, כיתוצאות בדיקות מעבדה עדכניות -

  (.17טופס התחייבות לבדיקה מקופת חולים )טופס  -

)לענייני  אפוטרופוסכתב מינוי , יש להמציא על טופס  הסכמה מדעת במידה והמטופל אינו בר חתימה -
 לחתום שיוכל מנת על, הבדיקה ביום המינוי וכתב שלו הזהות תעודת עם להגיע חייב האפוטרופוס גוף(.

 ה.לא נוכל לקיים את הבדיקהנ"ל,  התנאיםללא מדעת לבדיקה.  הסכמהעל טופס 

 ה:הכנה לבדיק
 כיוון שהבדיקה מחייבת מעי נקי מתוכן צואתי, הנך מתבקש להקפיד על ההוראות הבאות:

 )לפי המלצת רופא( LAXADINE טבליות 2 ערב כל ליטול יש הבדיקה  לפני ימים שלושה במשך .א
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 יש להתחיל בכלכלה דלת שארית, כלומר:  יומיים לפני הבדיקה .ב

שתיית ו עוף, בשר, דגנים ,רות, ירקות, לחם חי, סובין, קווקריפ :עד הבדיקה אסור לאכול -
 .קפה שחור

 .שתייה מרובה ללא הגבלה עליש להקפיד  -

 תפריט מותר לדוגמה: -

 ארוחת בוקר: גבינה לבנה רכה, טונה, ביצה     .א

 ארוחת צהריים: מרק צח, דג מבושל    .ב
 ארוחת ערב: טונה, ג'לי

 מותרת כלכלה נוזלית בלבד )אין לאכול אוכל מוצק (   יום לפני הבדיקה .ג

 :תפריט מותר לדוגמה -

 ארוחת בוקר: ג'לי,  ריוויון  .ג

 ארוחת צהריים: מרק צח, גלידה .ד

 ארוחת ערב: ג'לי, מרק צח .ה

ליטר כל אחת. לפי    1.5של בשתי מנות   MEROKEN -עליך לשתות את תמיסת ה יום לפני הבדיקה .ד
 הבא:         הפרוט

ליטר(, במשך  1.5שעה כוס אחת )סך הכול   4/1בבוקר, התחל לשתות כל  10:00בשעה  מנה ראשונה:
 כשעה וחצי. 

 ( במשך כשעה וחצי.ליטר 1.5)סך הכול  שעה כוס אחת  4/1התחל לשתות כל  16:00בשעה  מנה שנייה:

, PRAMIN 10mgבמידה ומופיעה בחילה במהלך שתיית החומר, עליך להפסיק לשתות, לקחת כדור 

 עד תומו. MEROKEN -דקות מלקיחת הכדור יש להמשיך בשתיית  ה 20 -לאחר כ

 :ביקורמהלך ה
 ומהלכה ותכין אותך לבדיקה.   הבדיקהלך מידע על תיתן אשר , המשרדי תתקבל על ידי אחות סידורבתום ה

 .רפואית החלטה לווריד, לפי טשטוש חומרי תקבל בתחילת הבדיקה

 הנחיות לאחר הבדיקה:
כאב. לאחר כחצי שעה מותרת וכגון: לחץ דם, דופק  חיוניים תשהה בחדר התאוששות תחת מעקב של סימנים 

 רורך.תשהה בהשגחה נוספת, בהתאם להתאוששותך עד לשח קלה. וארוחהשתיה 

 בדיקה:התוצאות 
 מהלך הבדיקה, תוצאות ראשוניות המפרט את שביצע את הבדיקה, מכתב  ,תקבל מהרופא השחרור בזמן 

 הנחיות  להמשך טיפול ומעקב. ו

 
 

 08:00-15:00בכל פניה ושאלה בין השעות   מד לשירותךוצוות המרפאה ע
 03-5028499  -או למזכירות  03-5028639בטלפון מספר:  

 מאחלים לך הצלחה בבדיקה ובריאות טובה אנו
 צוות המרפאה


