معلومات خاصة بمقدم الرعاية الصحية
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أﻗﺮاص

االسم:
العنوان:

 1.479ﺟﻢ 0.225/ﺟﻢ 0.188/ﺟﻢ

المدينة:
الوالية __________________________ :الرمز البريدي____________________ :
الهاتف __________________________ :الفاكس:

نظام الجرعات
 SUTABهو جرعة مقسمة (عىل يومين) .يلزم تناول ما مجموعه
قرصا للتحضير التام لتنظير القولون .ينبغي تناول األقراص في
ً 24
قرصا في كل جرعة .يجب شرب الماء مع كل
جرعتين بمقدار ً 12
جرعة  ،SUTABوشرب كمية إضافية من الماء بعد كل جرعة.

اليوم األول ،الجرعة األوىل

اليوم السابق لخضوعك لتنظير القولون

نوصيك بالحفاظ عىل ترطيبك قبل وأثناء وبعد
تناول .SUTAB

قرص ا مع أول  16أونصة من الماء
ابتلع 12
ً

قرصا وتناول  SUTABعىل النحو الموضح باألسفل.
في اليوم السابق لتنظير القولون ،افتح الزجاجة األوىل التي تحتوي عىل ً 12
قرصا.
الخطوة األوىل افتح زجاجة واحدة محتوية عىل ً 12

+
ال تظهر األقراص بالحجم الفعلي.

الخطوة الثانية امأل الحاوية المرفقة بمقدار 16
أونصة من الماء (إىل الخط الموضح عىل الحاوية).
قرص ا واح دًا كل دقيقة أو دقيقتين .يجب
ابتلع
ً
قرص ا مع  16أونصة
االنتهاء من تناول 12
ً
كاملة من الماء في غضون  20دقيقة.

إذا شعرت بأعراض لها عالقة بالتحضير (مثل ،الغثيان ،االنتفاخ ،التقلصات) ،توقف أو
تمهل في معدل شرب الكمية اإلضافية من الماء حتى تتالشى األعراض.
اشرب  16أونصة إضافية من الماء

الخطوة الثالثة بعد ساعة واحدة تقري ًبا من تناول القرص األخير ،امأل الحاوية المرفقة مرة أخرى بمقدار
 16أونصة من الماء (إىل الخط الموضح عىل الحاوية) ،ثم اشرب الكمية بالكامل خالل  30دقيقة.

الخطوة الرابعة بعد  30دقيقة تقري ًبا من شرب ماء الحاوية بالكامل للمرة الثانية ،امأل الحاوية المرفقة
بمقدار  16أونصة من الماء (إىل الخط الموضح عىل الحاوية) ،ثم اشرب الكمية بالكامل خالل  30دقيقة.

اليوم الثاني ،الجرعة الثانية
يوم خضوعكلتنظير القولون

ابتلع األقراص المتبقية التي يبلغ عددها
قرص ا مع  16أونصة من الماء
12
ً

+
ال تظهر األقراص بالحجم الفعلي.

هام :يجب عليك تناول كافة أقراص  STAUBمع
شرب الكميات المطلوبة من الماء قبل ساعتين
عىل األقل من إجراء تنظير القولون.
(يُرجى االطالع عىل الصفحة األخرى لمزيد من اإلرشادات اإلضافية).

•في صباح يوم تنظير القولون ( 5إىل  8ساعات
قبل تنظير القولون ،وليس قبل أقل من 4
ساعات من بدء تناول الجرعة األوىل) ،افتح
قرصا.
الزجاجة الثانية المحتوية عىل ً 12
•كرر الخطوة من واحد إىل أربعة من
اليوم األول ،الجرعة األوىل.

تعليمات خاصة من مُ ق ِّ
دم الرعاية الصحية

ما الذي يجب عليك تناوله في اليوم السابق لتنظير القولون
يُرجى اتباع نظام غذائي منخفض البقايا/األلياف وعدم
تناول أي شيء بعد بدء تحضير األمعاء .تناول األطعمة
المسموح بها ما لم يوجه طبيبك بخالف ذلك.

ما يمكنك فعله
• يمكنك تناول وجبة إفطار منخفضة البقايا/األلياف فقط .تشمل
األطعمة منخفضة البقايا/األلياف البيض ،والخبز األبيض،
والجبن القريش ،والزبادي ،وجريش الذرة ،والقهوة ،والشاي.
• يمكنك شرب السوائل الشفافة.

ما ال يمكنك فعله
• ال تشرب الحليب وال تأكل أو تشرب أي
شيء ملون باألحمر أو البنفسجي.
• ال تشرب الكحول.
®
• ال تتناول مسهالت أخرى أثتاء تناول أقراص ( SUTABكبريتات
الصوديوم ،وكبريتات المغنيسيوم ،وكلوريد البوتاسيوم).

• ال تتناول أدوية عن طريق الفم في غضون ساعة
قبل تناول كل جرعة من .SUTAB
• في حال أخذ مضاد حيوي من نوع تيتراسيكلين أو فلوروكينولون،
أو تناول الحديد ،أو الديجوكسين ،أو الكلوربرومازين ،أو
البينيسيالمين ،خذ تلك األدوية قبل ساعتين عىل األقل و ليس
أقل من  6ساعات بعد تناول كل جرعة من جرعتي .SUTAB

السوائل التي يمكن شربها

اإلجراء
الوقت/التاريخ_______________________________ :
المكان______________________________________ :
بمقدِّم الرعاية الصحية
إذا كانت لديك أي أسئلة ،يُرجى االتصال ُ
المتابع لحالتك عىل:

يُرجى قراءة كامل المعلومات الخاصة بوصف الدواء
المرفقين في العبوة.
ودليل المعالجة ُ
لمعرفة المزيد حول هذا المنتج ،يُرجى االتصال عىل
الرقم .18008746756
مُ قدّمة كخدمة تعليمية من
أبريل  2022
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• القهوة أو الشاي (دون إضافة الحليب أو ُمب ِّيض
المصتّع من الحليب)
القهوة غير ُ
• عصائر الفواكه (دون اللب)
• حلوى جيالتينية (دون فواكه أو إضافات)
• الماء.
• حساء الدجاج.
• المشروبات الغازية الشفافة (مثل مشروب الزنجبيل)
الحظ
• STAUBهو مسهل تناضحي مخصص لتنظيف القولون
من أجل التحضير إلجراء تنظير القولون عند البالغين.
•تأكد من إخبار طبيبك بجميع األدوية التي تتناولها ،بما في ذلك
األدوية التي تُصرف بوصفة طبية أو دون وصفة طبية والفيتامينات
كمالت العشبية .قد يؤثر  SUTABعىل مفعول األدوية األخرى.
والم ّ
ُ
•قد ال يتم امتصاص األدوية التي يتم تناولها عن
طريق الفم بشكل مالئم في حال تناولها خالل ساعة
واحدة قبل بدء كل جرعة من .SUTAB
•أكثر األعراض الجانبية شيوعً ا بعد تناول  STAUBالغثيان،
وانتفاخ البطن ،والقيء ،وآالم في الجزء العلوي من البطن.
•اتصل بمقدم الرعاية الصحية المتابع لحالتك إذا كنت تعاني
من قيء شديد أو عالمات الجفاف بعد تناول  SUTABأو إذا
عانيت من عدم انتظام ضربات القلب أو نوبة تشنجية.
•إذا كان لديك أي أسئلة حول تناول  ،SUTABاتصل بطبيبك.
(يُرجى االطالع عىل الصفحة األخرى لمزيد من اإلرشادات اإلضافية).

