س ُي جري التنظري الدكتور__________________________________________ :
العنوان__________________________________________________ :

أقراص )كربيتات الصوديوم ،وكربيتات املغنيسيوم،
وكلوريد البوتاسيوم(
 1.479جم 0.225/جم 0.188/جم

تاريخ إج راء التنظري__________________ :موعد الوصول _______________ :صبا ًح ا/مسا ًء
تعليقات__________________________________________________ :

:نظام الجرعات

في اليوم السابق إلجراء التنظير

قرص ا للتحضري
 SUTABهو جرعة مقسمة (عىل يومني) .يلزم تناول ما مجموعه ً 24
قرص ا يف كل جرعة .يجب
التام لتنظري القولون .ينبغي تناول األق راص يف جرعتني مبقدار ً 12
رشب املاء مع كل جرعة  ،SUTABورشب كمية إضافية من املاء بعد كل جرعة.

الجرعة األولى — في اليوم السابق لتنظير القولون
قرص ا.
افتح زجاجة واحدة محتوية عىل ً 12

امأل الحاوية املرفقة مبقدار  16أونصة من
الخطوةالثانية
املاء (إىل الخط املوضح عىل الحاوية) .ابتلع كل قرص برشفة من
املاء ،وارشب كمية املاء بأكملها خالل  15إىل  20دقيقة.

+

• ميكنك أن تتناول وجبة إفطار منخفضة البقايا .تشمل األطعمة منخفضة البقايا
البيض ،والخبز األبيض ،والجنب القريش ،والزبادي ،وجريش الذرة ،والقهوة ،والشاي.
• ميكنك رشب الس وائل الشفافة.

ما ال يمكنك فعله

تناول األق راص مع املاء
الخطوة األوىل

ما يمكنك فعله

ال تظهر األقراص بالحجم الفعيل.

• ال ترشب الحليب وال تأكل أو ترشب أي يشء ملون باألحمر أو البنفسجي.
• ال ترشب الكحول.
• ال تتناول مسهالت أخرى ط وال استخدام أق راص .SUTAB
• ال تتناول أدوية عن طريق الفم يف غضون ساعة قبل تناول كل جرعة من .SUTAB
• يف حال تناول املضادات الحيوية الت رتاسيكلني أو الفلوروكينولون ،أو الحديد أو
الديجوكسني أو الكلوربرومازين أو البنسيالمني ،تناول هذه األدوية قبل ساعتني
عىل األقل وليس أقل من  6ساعات بعد تناول كل جرعة من .SUTAB

هام :إذا شعرت بأع راض لها عالقة بالتحضري (مثل ،الغثيان ،االنتفاخ ،التشنج)،
توقف أو متهل يف معدل رشب الكمية اإلضافية من املاء حتى تتالىش األع راض.

السوائل التي يمكن شربها

ارشب كميات إضافية من املاء
بعد ساعة واحدة تقري بً ا من تناول القرص األخ ري ،امأل
الخطوةالثالثة
الحاوية املرفقة مرة أخرى مبقدار  16أونصة من املاء (إىل الخط املوضح
عىل الحاوية) ،ثم ارشب الكمية بالكامل خالل  30دقيقة.
بعد  30دقيقة تقري ًب ا من رشب ماء الحاوية بالكامل
الخطوةال رابعة
للمرة الثانية ،امأل الحاوية املرفقة مبقدار  16أونصة من املاء (إىل الخط
املوضح عىل الحاوية) ،ثم ارشب الكمية بالكامل خالل  30دقيقة.

•
•
•
•
•
•

القهوة أو الشاي (بدون إضافات من الحليب أو مشقدة بدون األلبان)
عصائر الف واكه (بدون اللب)
حلوى جيالتينية (بدون ف واكه أو إضافات)
املاء
حساء الدجاج
الصودا الشفافة (مثل مرشوب الزنجبيل)

الحظ

الجرعة الثانية — يوم تنظير القولون
• استمر يف رشب الس وائل الشفافة فقط حتى بعد االنتهاء من التنظ ري.
• يف صباح يوم تنظري القولون ( 5إىل  8ساعات قبل تنظري القولون ولكن ليس قبل 4
قرص ا.
ساعات من بدء تناول الجرعة األوىل) ،افتح الزجاجة الثانية املحتوية عىل ً 12
• كرر الخطوة األوىل والخطوة الثانية من الجرعة األوىل.

•  SUTABهو مسهل تناضحي مخصص لتنظيف القولون
من أجل التحضري إلج راء تنظري القولون عند البالغني.
• تأكد من إخبار طبيبك بجميع األدوية التي تتناولها ،مبا يف ذلك األدوية املوصوفة وغري
املوصوفة والفيتامينات واملكمالت العشبية .قد يؤثر  SUTABعىل مفعول األدوية األخرى.
• قد ال يتم امتصاص األدوية التي يتم تناولها عن طريق الفم بشكل مالئم
يف حال تناولها خالل ساعة واحدة قبل بدء كل جرعة من .SUTAB
• من أكرث األع راض الجانبية شيو ًع ا بعد تناول  SUTABالغثيان،
وانتفاخ البطن ،والقيء ،وآالم يف الجزء العلوي من البطن.

+

ال تظهر األقراص بالحجم الفعيل.

هام :يجب عليك تناول كافة أق راص  SUTABمع الكميات املطلوبة
من املاء قبل ساعتني عىل األقل من إج راء تنظري القولون.

• اتصل مبقدم الرعاية الصحية الخاص بك إذا كنت تعاين من قيء شديد أو جفاف
بعد تناول  SUTABأو إذا شعرت بعدم انتظام رضبات القلب أو بنوبة.
• إذا كان لديك أي أسئلة حول تناول  ،SUTABاتصل بطبيبك.

يرجى قراءة املعلومات الدوائية ودليل األدوية املرفقني مع املجموعة.
مقدمة كخدمة تعليمية من
يناير 2021
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