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 עם פיקולקס דף הסבר והוראות לבדיקת קולונוסקופיה
 

, (צינור ארוך וגמיש) ה בדיקה של מערכת העיכול התחתונה הנעשית באמצעות אנדוסקופקופיה הינסקולונו
 המעי ולקיחת דגימות במידת הצורך.המאפשרת הסתכלות על דופן 

, ומושפע מניקיון המעי, מבנהו דקות 23הוא  הממוצע האנדוסקופ מוחדר דרך פי הטבעת. משך זמן הבדיקה
 ומידת שיתוף הפעולה מצד הנבדק.

 
 הנחיות לקראת הבדיקה

 עליך להביא כל חומר אבחוני הקשור לבדיקה: .1

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

 .בדיקות דם 

ליטול את קומדין, עליך להפסיק ו כגון: אספירין, פלוויקס במידה והינך נוטל תרופות נוגדי קרישה .3
 .הרופא המטפל עם אך ורק בתיאוםהתרופה שבוע לפני הבדיקה 

 ימים לפני הבדיקה.שבוע תרופות המכילות ברזל, פחם או ביסמוט יש להפסיק  .2

במידה והינך סובל מלחץ דם גבוה או ממחלות לב, עליך לקחת את התרופות הקבועות שלך  .6
 כסדרן.

בבוקר הבדיקה, אך יש להביא את  תלסוכרתרופות  כרת: אין להזריק אינסולין  או ליטולוחולי ס .3
 האינסולין ואוכל.

נהיגה ברכב אסורה מספר שעות לאחר הבדיקה, עקב מתן תרופות  .עליך לבוא לבדיקה עם מלווה .6
 הגעה ללא מלווה תגרום לאי ביצוע הבדיקה. הפוגעות בערנות.

 
 כלכלה יומיים לפני הבדיקה

מרק צח, דגים, פסטה, אורז, מיצי פירות וירקות מסוננים,  : לחם לבן, מוצרי חלב, ביצים,מותר .1
 ג'לי ושתייה חופשית.

 : פירות, ירקות, לחם שחור, סובין, קוואקר ובשר בקר.אסור .3

. מותרת שתיית מים ותה ממותקים, מיצי 13:33 מהשעה יש להפסיק לאכול יום לפני בדיקה .2
 פירות מסוננים, מרק צח וג'לי.

 .מותרת שתיית מים ותה ממותקים, ת לפני הבדיקהשעו 2עד בבוקר הבדיקה  .6
 

 ההכנה
 כדורי לקסדין. 3לקחת  16:33ימים לפני הבדיקה: בשעה  2 .1

 כדורי לקסדין. 3לקחת  16:33יומיים לפני הבדיקה: בשעה  .3

 יום לפני הבדיקה: .2

באופן הבא: יש לרוקן תכולת שקית אחת לכוס מים  13:33לשתות שקית ראשונה בשעה  .א
 6-8שעות בין  6מ"ל( ולערבב. לאחר שתיית כל שקית יש לשתות במשך  133ם )קרי

 כוסות נוזלים צלולים.

 עם אותן הוראות כמו לאחר השקית הראשונה. 31:33בשעה  השקית שניי .ב
 חשוב להרבות בשתייה ורצוי להשאר בקרבת שירותים.

 
 יום הבדיקה

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

יתכן ותרגיש תחושת לחץ בבטן המלווה באי נוחות, עקב אויר שהוכנס לחלל המעי במהלך  .3
 עם מלווה בלבד.הבדיקה, על כן יש לשחרר גזים. ירידה לשירותים מותנית באישור האחות ו

קבלת תוצאות הבדיקה והנחיות . באישור האחות המאוששתהוא השחרור מחדר התאוששות  .2
 . הרופא המטפלעל ידי  ויינתנלהמשך טיפול 

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