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 "(MOVIPREP)"מוביפרפ  עם קולונוסקופיה לבדיקת והוראות הסבר דף

 
 מאפשרת )וגמיש ארוך צינור(  אנדוסקופ באמצעות הנעשית התחתונה העיכול מערכת של בדיקה הינה קולונוסקופיה

 .הצורך במידת דגימות ולקיחת המעי דופן על הסתכלות
 שיתוף ומידת מבנהו ,המעי מניקיון ומושפע ,דקות 23 הוא הממוצע הבדיקה זמן משך .הטבעת פי דרך מוחדר האנדוסקופ

 .הנבדק מצד הפעולה
 

 הבדיקה לקראת הנחיות
 :לבדיקה הקשור אבחוני חומר כל להביא עליך .1

 שונים צילומים- ,C.T בריום חוקן ,רנטגן. 

 דם בדיקות. 
 ליטול להפסיק עליך ,וקומדין פלוויקס ,אספירין :כגון קרישה נוגדות תרופות נוטל ואתה במידה .2

 .המטפל הרופא עם בתיאום ורק אך הבדיקה לפני שבוע התרופה את
 .הבדיקה לפני ימים שבוע להפסיק יש ביסמוט או פחם ,ברזל המכילות תרופות .3
 .שלך כסדרן הקבועות התרופות את לקחת עליך ,לב ממחלות או גבוה דם מלחץ סובל והינך במידה .4
 את להביא יש אך ,הבדיקה בבוקר לסוכרת תרופות ליטול או אינסולין להזריק אין :סכרת חולי .5

 .ואוכל האינסולין
 תרופות הפוגעות מתן עקב ,הבדיקה לאחר שעות מספר אסורה ברכב נהיגה .מלווה עם לבדיקה לבוא עליך .6

 .הבדיקה ביצוע לאי תגרום מלווה ללא הגעה .בערנות
 

 :שעות לפני הבדיקה 84
 .כדורי לקסדין 2יש ליטול  -ערב/ צ "בשעות אחה 

 
 :לפני הבדיקה( שעות 48)יום  כלכלה

 
דייסת קורנפלור או סולת , גבינה לבנה רכה, (רגיל ללא פירות) לבן או יוגורט :ארוחת בוקר קלה בלבד מותר .1

 .חופשית ושתייה לי'ג ,מסוננים וירקות פירות מיצי ,חצ מרק ,לבן חםל,ביצה רכה, על בסיס מים
אורז :דגנים מלאים, בשר אדום, קטניות, פריכיות אורז, לחם מלא ושחור, פירות וירקות :אסור .2

 .עשבי תיבול, שקדים שומשום ושאר הפיצוחים, אגוזים. 'קוואקר וכו,בורגול,קינואה,מלא
 (.'בנפייבר וכו,קונסיל,פשתן,לקסאגיו)ואין ליטול משלשלים על בסיס סיבים 

כל נוזל צלול /בתוספת סוכר לבן או דבש תה/מים :שתייה בלבד הבדיקה לפני שעות  2עד הבדיקה בבוקר .3
 .עד שעתיים לפני הבדיקה

  
 ההכנה

 (גנאזtayaפוספאט דהידרו 6-גלוקוז) G6PDאל תשתמש בתרופה זו אם ידוע לך על חוסר באנזים 
 

 לפני תחילת השימוש במוביפרפ שעתייםמזון מוצק  יש להפסיק כל צריכת
ושתי שקיות קטנות  1שתי שקיות גדולות שמספרן , שקיות אבקה משני סוגים 4מוביפרפ הינו תכשיר בטעם לימון המכיל 

 . ארבעת השקיות נדרשות להשלמת טיפול אחד. 2שמספרן 
 .(2שקית מספר +1רשקית מספ)ההכנה מתבצעת בשתי מנות כשכל מנה מכילה צמד שקיות 

 
 : 08:11ה השע במידה והבדיקה שלך נערכת עד

 
 4בערך ) מים ליטר לתוך  (1חבילה מספר  מתוך) 2ומספר  1 מספר ,השקיות שתי את לרוקן יש 06:11 בשעה  .0

  ).דקות 15 כל מומלץ כוס) התמיסה את לשתות ולהתחיל למקרר להכניס, מלאה המסה עד ולערבב היטב (כוסות
 4בערך )מים  ליטר לתוך (2חבילה מספר  מתוך) 2ומספר  1 מספר ,השקיות שתי את לרוקן יש 40:11בשעה  .4

 .(דקות 15 כל כוס מומלץ) התמיסה את לשתות ולהתחיל .למקרר להכניס ,מלאה המסה עד ולערבב היטב( כוסות
 

 .לשירותים קרוב להיות רצוי לכן ,לשלשל צורך תרגיש "מוביפרפ"ה שתיית לאחר
 (.רק לאחר ההכנה ניתן להמתיק)לשיפור הטעם   במקרר המוכן  "מוביפרפ"ה את לאכסן רצוי .3

 
 : 1180:ה השע לאחרבמידה והבדיקה שלך נערכת 
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 4בערך ) מים ליטר לתוך  (1חבילה מספר  מתוך) 2ומספר  1 מספר ,תהשקיו שתי את לרוקן יש 41:11 בשעה  .1
  ).דקות 15 כל מומלץ כוס) התמיסה את לשתות ולהתחיל למקרר להכניס, מלאה המסה עד ולערבב היטב (כוסות

 ליטר לתוך (2חבילה מספר  מתוך) 2ומספר  1 מספר ,השקיות שתי את לרוקן יש בבוקר הבדיקה 14:11בשעה  .2
 כוס מומלץ)התמיסה את לשתות ולהתחיל .למקרר להכניס ,מלאה המסה עד ולערבב היטב( כוסות 4בערך )מים 

  .(דקות 15 כל
 .לשירותים קרוב להיות רצוי לכן ,לשלשל צורך תרגיש "מוביפרפ"ה שתיית לאחר

 (.ניתן להמתיק)לשיפור הטעם   במקרר "מוביפרפ"ה את לאכסן רצוי .3
 
 

 

                 

 .על מנת לשפר את הטעם כחצי שעה קודם לשתייהלקרר  מומלץ

 
 .בצום מלאשעתיים לפני הבדיקה יש להפסיק בכלל שתייה ולהיוותר 

של נוזל ( חצי ליטר אחרי המנה הראשונה וחצי ליטר אחרי המנה השנייה)נוזלים  ליטר  עוד לשתות להמשיך חשוב
נוזלים אלו ניתן לשתות ללא  .על מנת למנוע מצב של צמא והתייבשותזאת   ,צלול כלשהו בכל זמן אשר נוח לך

 .הגבלה ולהמתיק לפי הצורך
 

 
 הבדיקה יום

 לחדר תועבר הבדיקה בתום .)כאב לחוש לא במטרה( הוריד דרך הניתן קל טשטוש תחת נעשית הבדיקה .1
 .ךליד לשהות יוכל המלווה .תחלוף הטשטוש חומרי שהשפעת עד ,אחות בהשגחת התאוששות

 במהלך המעי לחלל שהוכנס אויר עקב ,נוחות באי המלווה בבטן לחץ תחושת ותרגיש יתכן .2
 .בלבד מלווה ועם אחות באישור מותנית לשירותים ירידה .גזים לשחרר יש כן על ,הבדיקה

 והנחיות הבדיקה תוצאות קבלת .המאוששת האחות באישור הוא התאוששות מחדר השחרור .3
 .המטפל הרופא ידי על יינתנו טיפול להמשך

 תור הקדמת לאפשר מנת על התור את לבטל עליך חובה, הלבדיק להגיע באפשרותך אין שהיא כל מסיבה אם
 .אחר למטופל

 
 
 

 666611614-  לברורים
 !שלמה ובריאות בהצלחה

 צדק שערי גסטרו מכון צוות

 


