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روز قبل

روز قبل 

 روز قبل

روز 
معاینه

آیا هیچکدام از این داروها را مرصف می کنید؟

• وران، آپکومارول، مارکومار یا وارفارین؟ در اینصورت بایستی حداکرث 7  روز
 قبل از انجام معاینه با ما متاس بگیرید تا این داروی شام قطع شود. شام همچنین 

بایستی روز قبل از انجام معاینه یک آزمایش خون )آزمایش خون پ.ک( در   مرکز آزمایشات 
بیامرستان محلی "انگه رِد" نیز انجام دهید. با ما متاس بگیرید تا برای شام معرفینامه جهت 

مرکز آزمایشات صادر کنیم. مشخصات متاس با ما در پایین ترین قسمت پشت این جزوه 
وجود دارد.

•  پالویکس، تیکلید، کلوپیدوگرل، افینت یا بیریلیک؟در اینصورت بایستی حداکرث
 5  روز قبل از انجام معاینه با ما متاس بگیرید تا این داروی شام قطع شود.

• سارلتو، الیکودیس، لیکسیانا یا پراداکسا؟ عندها يجب أن متتنع عن تعاطي الدواء يف نفس اليوم الذي تجري 
فيه الفحص.

• ترومبیل، فراگنین، کلکسان یا لونوِهپ؟ در اینصورت شام نبایستی روز انجام معاینه این داروی خود را 
مرصف کنید.

داروی های آهن
مرصف داروهای آهن را 7 روز قبل از انجام معاینه قطع کنید.

انسولین
اگر دیابت دارید و با انسولین درمان می شوید بایستی به ما اطالع دهید. افرادی که دیابت دارند بایستی 

اغلب معاینۀ خود را صبح زود انجام دهند

سایر داروها
گسایر داروهای خود طبق معمول تا روز انجام معاینه مرصف کنید. البته بایستی اینگونه داروها را حداقل 2 

ساعت قبل از انجام معاینه مرصف کنید.

داروی تسکین درد/داروی آرامبخش و رانندگی با ماشین
گاهی اوقات ممکن است الزم باشد هنگام انجام معاینه از داروهای آرامبخش و/یا داروهای تسکین درد 

استفاده شود. پس از انجام معاینه 24 ساعت مجاز به رانندگی نیستید. از ایرنو 
مهم است که قبل از مراجعه به ما برنامه رفنت به خانه پس از انجام معاینه را تنظیم کنید

نسخه
هنگام انجام معاینه کولونوسکوپی و سیگموئیدوسکوپی: شام می توانید داروهای نسخه ای خود را حداکرث 7 

روز قبل از انجام معاینه از نزدیکرتین داروخانه دریافت کنید.

داروهای خود را بازبینی کنید!
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 به بیامرستان محلی "انگه رِد" خوش آمدید
در این جزوه در بارۀ مواردی که قبل از انجام معاینه آندوسکوپی نزد ما بایستی در نظر 

بگیرید و چگونه خود را آماده کنید، مطالبی می خوانید.

دعوتنامه ای که دریافت کرده اید را بخوانید و ببینید برای چه معاینه ای دعوت شده اید. 

سپس بخش هایی از این جزوه را که مربوط به معاینۀ شام می شود را بخوانید.

بخش مربوط به " داروهای خود را بازبینی کنید" را نیز با دقت بخوانید - این بخش به 

همه مربوط می شود
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گاسرتوسکوپی
گاسرتوسکوپی معاینه لولۀ مری، معده و رودۀ اثنی عرش است. 

این معاینه به کمک یک وسیلۀ خم شونده انجام می شود که به 
آن گاسرتوسکوپ گفته می شود. این وسیله از طریق دهان به 

معده هدایت می شود.
در این معاینه مخاط روده معاینه شده، می توان منونه برداری کرد 

و درمان های مختلفی را در صورت نیاز انجام داد.
اگر می خواهید در بارۀ گاسرتوسکوپی مطالب بیشرتی بدانید 

در مورد آن در وبسایت Vårdguiden 1177 )راهنامی خدمات 
درمانی( بخوانید.

چرا معاینۀ گاسرتوسکوپی انجام می شود؟
 

دالیل بسیار زیادی وجود دارد که دکرت شام بخواهد معاینۀ گاسرتوسکوپی انجام دهد. بطور مثال ممکن 
است شام از تُرشا، دشواری در قورت دادن، حالت تهوع، استفراغ، دردهای شکم، کاهش وزن یا حساسیت 

نسبت به نوعی غذا یا مواد غذائی رنج بربید.
برای آنکه معاینه بخوبی انجام شود خیلی مهم است که معده کامالً خالی باشد. از ایرنو شام نبایستی 6 

ساعت قبل از معاینه غذای جامد بخورید و نبایستی 2 ساعت قبل از معاینه مایعات بنوشید.
در مورد مرصف دارو استثناء وجود دارد - برای مقررات مربوط به مرصف داروهایتان به صفحۀ 2 رجوع 

کنید.
معاینه چگونه انجام می شود؟

قبل از معاینه از طریق دهان به شام بیحسی موضعی )بصورت اسپری( زده می شود. اینکار انجام معاینه 
را آسانرت می کند.

این معاینه چند دقیقه کوتاه طول می کشد. ممکن است هنگام انجام معاینه گاسرتوسکوپی منونه برداری 
از مخاط نیز الزم باشد. در اینصورت به شام اطالع رسانی می شود.

در اغلب موارد شام می توانید بالفاصله پس از انجام معاینه بیامرستان را ترک کنید. ولی نبایستی حداقل 
1 ساعت پس از انجام معاینه غذا بخورید، مایعات بنوشید یا دارو مرصف کنید.

علت این امر آنست که در گلوی شام مادۀ بیحسی موضعی زده شده که خطر اشتباه قورت دادن را 
افزایش می دهد.

عوارض جانبی و ریسک ها
گاهی اوقات ممکن است شام پس از انجام معاینه گاسرتوسکوپی در گلوی خود احساس ناراحتی بکنید. 

این کامالً عادی است و اغلب پس از چند روز برطرف می شود بروز عوارض جانبی هنگام معاینه 
گاسرتوسکوپی بسیار غیر عادی است.

در بارۀ گاسرتوسکوپی در 1177
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با کمک دستگاه گاسرتوسکوپ می توان لولۀ مری )1(، معده 
)2( و قسمت باالی رودۀ اثنی عرش )دوازدهه( )3( را معاینه کرد.
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کولونوسکوپی
کولونسکوپی معاینۀ رودۀ بزرگ است. این معاینه به کمک یک 
وسیلۀ خم شونده انجام می شود. این وسیله از طریق مقعد به 

روده هدایت می شود.
در این معاینه مخاط روده معاینه شده، می توان منونه برداری کرد 

و درمان های مختلفی را در صورت نیاز انجام داد.
اگر می خواهید در بارۀ گاسرتوسکوپی مطالب بیشرتی بدانید 

در مورد آن در وبسایت Vårdguiden 1177 )راهنامی خدمات 
درمانی( بخوانید.

 چرا معاینۀ کولونوسکوپی انجام می شود؟

علت انجام معاینۀ سیگموئیدوسکوپی ممکن است پایین بودن ارزش خون )تعداد گلبول های 
قرمز(، تغییر عادات مدفوع کردن، بررسی علل اسهال، وجود پولیپ یا مشکوک بودن به وجود 

تومور باشد.

معاینه چگونه انجام می شود؟
این معاینه معموالً 30 تا 60 دقیقه طول می کشد.

در معاینۀ کولونوسکوپی الزم در رود هوا دمیده شود تا بتوان بهرت مشاهده کرد. این امر ممکن 
است باعث شود گاهی اوقات پس از معاینه، شکم متورم و تا حدی همراه با درد و ناراحتی 

احساس شود.   
شام معموالً بیامرستان را بالفاصله پس از انجام معاینه ترک می کنید و می توانید آنچه می 

خواهید بخورید یا بیاشامید. اگر داروی آرامبخش یا تسکین درد دریافت کرده باشید الزم است 
حدود 1 ساعت پس از معاینه نزد ما اسرتاحت کنید.  

داروهای خود را می توانید پس معاینه طبق معمول مرصف کنید، مگر آنکه توصیۀ دیگری 
دریافت کرده باشید.

عوارض جانبی و ریسک ها
بروز عوارض جانبی هنگام معاینه کولونوسکوپی بسیار غیر عادی است.

ریسک اندکی برای بطور مثال خونریزی یا سوراخ شدن روده )پرفوراسیون( وجود دارد. اگر 
پس از رفنت به خانه دردهای شدید شکمی احساس کردید یا هنگام تخلیه روده خونریزی شدید 

داشتید به بخش اورژانس مراجعه کنید.

در بارۀ سیگموئیدوسکوپی 

در وبسایت 1177  

 

در بارۀ کولونسکوپی در 

وبسایت 1177
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سیگموئیدوسکوپی
إسیگموئیدوسکوپی معاینه قسمت پایینی رودۀ بزرگ است.. این 
معاینه به کمک یک وسیلۀ خم شونده انجام می شود. این وسیله 

از طریق مقعد به روده هدایت می شود.
در این معاینه مخاط روده معاینه شده، می توان منونه برداری 

کرد و درمان های مختلفی را در صورت نیاز انجام داد.
اگر می خواهید در بارۀ گاسرتوسکوپی مطالب بیشرتی بدانید 

Vårdguiden 1177 در مورد آن در وبسایت
)راهنامی خدمات درمانی( بخوانید.

در بارۀ سیگموئیدوسکوپی 
در وبسایت 1177  

 

چرا معاینۀ سیگموئیدوسکوپی انجام می شود؟
 

علت انجام معاینۀ سیگموئیدوسکوپی ممکن است وجود خون در مدفوع، تغییر عادات مدفوع 
کردن یا مشکوک بودن به وجود تومور باشد.

معاینه چگونه انجام می شود؟
آماده سازی با داروی کلیکس: قبل از انجام معاینه بایستی محتوای قسمت پایین رودۀ بزرگ به 
کمک مادۀ ملین تخلیه شود. مهم است که روده کامالً تخلیه شده باشد تا معاینه کننده بتواند 

تصویر واضحی از مخاط را مشاهده کند.
از ایرنو شام بایستی قبل از آمدن به معاینه دو عدد کلیکس )شیاف ملین( استفاده کنید.

1. یک عدد کلیکس شب قبل از روز معاینه  
2. یک عدد کلیکس در روز معاینه. شام می توانید طبق معمول بخورید و بیاشامید.  

 
عوارض جانبی و ریسک ها

بروز عوارض جانبی هنگام معاینه سیگموئیدوسکوپی بسیار غیر عادی است.
برخی از افراد پس از معاینه در شکم خود تورم، دردناکی و ناراحتی نامشخص احساس می کنند. 

این کامالً عادی است و اغلب پس از چند روز برطرف می شود

اگر دچار ناراحتی های شدید بشوید بایستی به بخش اورژانس مراجعه کنید.

در بارۀ سیگموئیدوسکوپی 

در وبسایت 1177  
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 3. روز قبل از انجام معاینه
 روز قبل از انجام معاینھ فقط می توانید مایعات زالل بنوشید. ھیچگونھ غذای جامد نبایستی 

بخورید.
شام بایستی جمعا حداقل 3 لیرت مایعات زالل در طی روز بنوشید )حدود 1 تا 2 لیوان در ساعت(.

دعوتنامھ برای انجام آزمایش نگاه کنید و ببینید آزمایش در چھ ساعتی از روز انجام می شود
)پیش از ظھر یا بعد از ظھر( و سپس بایستی دستورالعمل ھای مربوط بھ پیش از ظھر یا بعد

از ظھر را رعایت کنید.

معاینه قرار است چه ساعتی در روز انجام شود؟

 قبل الظهر
الساعة 07.30 – 12.00

اگر قرار است معاینه پیش از ظهر انجام شود،
روز معاینه کارهای زیر را انجام دهید:

الساعة 08.00
دو عدد قرص تویالکس را مرصف کنید.

الساعة 14.00
2 کیسه الکسابون را در2 لیرت آب مخلوط کرده و آنرا در 

مدت 1 ساعت بنوشید.
الساعة 20.00

1 کیسه الکسابون را در1 لیرت آب مخلوط کرده و آنرا در 
مدت 1 ساعت بنوشید.

2 عدد قرص تویالکس مرصف کنید.

بعد الظهر
الساعة 12.30 – 16.00

اگر قرار است معاینه بعد از ظهر انجام شود،
روز معاینه کارهای زیر را انجام دهید:

الساعة 08.00
دو عدد قرص تأخیری تویالکس بخورید.الساعة 

ساعت14:00 
2 کیسه الکسابون را در2 لیرت آب مخلوط کرده و آنرا 

در مدت 1 ساعت بنوشید.
الساعة 20.00

1 کیسه الکسابون را در1 لیرت آب مخلوط کرده و آنرا 
در مدت 1 ساعت بنوشید.

2 عدد قرص تویالکس مرصف کنید.

قبل الظهر
الساعة 07.30 – 12.00

اگر قرار است معاینه پیش از ظهر انجام شود،
روز معاینه کارهای زیر را انجام دهید:

حداکرث ساعت 06:00 صبح
ایک کیسه الکسابون را در1 لیرت آب مخلوط کرده

و آنرا در مدت 1 ساعت بنوشید.
تویالکس مقعدی را استعامل کنید

بعد الظهر
الساعة 12.30 – 16.00

إاگر قرار است معاینه بعد از ظهر انجام شود،
 روز معاینه کارهای زیر را انجام دهید:

ساعت 08:00 صبح
2 کیسه الکسابون را در 2 لیرت آب مخلوط کرده 

و آنرا در مدت 1 ساعت بنوشید.
تویالکس مقعدی را استعامل کنید.

4. روز انجام معاینه

دستورالعمل های مربوط به انجام معاینه در پیش از ظهر یا بعد از ظهر را 

رعایت کنید. شام می توانید تا قبل از معاینه مایعات زالل بنوشید.

 يف أي موعد خالل اليوم ستخضع خالله للفحص؟

 روز
قبل از عمل 

جراحی

روز
 قبل
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برای افرادی که قرار است 

الکسابون 

مرصف کنند.الکسابون یک مادۀ ملین است که شام از آن برای تخلیۀ روده قبل از انجام معاینه 
استفاده می کنید.

خیلی مهم است که روده کامالً تخلیه شده باشد تا معاینه بخوبی انجام شود. اگر روده دارای 
محتویاتی باشد می تواند تغییرات بیامر گونه را پنهان کند. در اینصورت ممکن است الزم باشد 

معاینه مجدداً انجام شود. وقتی روده کامالً متیز باشد انجام معاینه کمرت طول می کشد و ناراحتی 
احتاملی خفیف تر خواهد بود.

راهنامئی و ترفند
هم قبل و هم بعد از مرصف الکسابون تا آنجا که می توانید مایعات زالل بنوشید. منظور از 

مایعات زالل، آب، آب سوپ بدون مواد جامد، آمبیوه بدون ذرات میوه، رشبت، قهوه و چای بدون 
شیر است. اگر رسدتان می شود یا رسدرد بگیرید ترجیحاً نوشیدنی گرم با شکر یا عسل بنوشید. 

هنگام نوشیدن الکسابون ترجیحاً از قرص های مکیدنی گلو استفاده کنید.

رعایت دستورالعمل های بندهای 1 تا 4  در اینجا بسیار اهمیت دارد.

1. یک هفته قبل از انجام معاینه

اگر از قرص آهن استفاده می کنید بایستی مرصف آنرا حداکرث 7 روز قبل از انجام معاینه 
قطع کنید. آخرین هفته قبل از انجام معاینه نبایستی مواد غذائی زیر را بخورید:

     • مواد غذائی پُر سبوس )سلولز گیاهی(، مانند نان دانه درشت، حبوبات خشک و کوبیده 
.)linfrö( و دانه کتان )vetekli( آرد سبوس گندم ،)müsli(

     • کیوی، مرکبات، متشک قرمز )hallon( و انگور
     • سبزیجات دارای پوست ضخیم یا دانه دار، مانند گوجه فرنگی، نخود و لوبیا، زیتون و ذرت

     •  آجیل و کوئینوآ
     • مارچوبه

در سایر موارد می توانید طبق معمول غذا بخورید.    
 

2. دو روز قبل از انجام معاینه

فقط مجاز هستید غذای مایع، مانند سوپ، کِرِم های مختلف و ماست بخورید.
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 روز
قبل 

3. روز قبل از انجام معاینه 
 روز قبل از انجام معاینه فقط می توانید مایعات زالل بنوشید. هیچگونه غذای جامد نبایستی

 بخورید. شام بایستی جمعاً حداقل 3 لیرت مایعات زالل در طی روز بنوشید )حدود 1 تا 2 لیوان در 
ساعت(.

 دعوتنامه برای انجام آزمایش نگاه کنید و ببینید آزمایش در چه ساعتی از روز انجام می شود. 
ما هو املوعد خالل اليوم الذي ستخضع فيه للفحص؟

پیش از ظهر
ساعت 07.30 – 12.00

إاگر قرار است معاینه پیش از ظهر انجام شود،                
روز قبل از آن کارهای زیر را انجام دهید:

ساعت 08.00
دو عدد قرص تأخیری تویالکس بخورید

ساعت 14.00
1 کیسه پیکوپرپ را در 150 میلیگرم آب رسد 

مخلوط کنید. محلول را 2 تا 3 دقیقه هم بزنید و 
 بنوشید.

ساعت 20.00
1 کیسه پیکوپرپ را در 150 میلیگرم آب رسد 

مخلوط کنید. محلول را 2 تا 3 دقیقه هم بزنید و 
بنوشید.

دو عدد قرص تویالکس مرصف کنید.

بعد از ظهر
ساعت 12.30 – 16.00

 اگر قرار است معاینه بعد از ظهر انجام شود،                       
روز قبل از آن کارهای زیر را انجام دهید:

ساعت 08.00
دو عدد قرص تأخیری تویالکس بخورید 

ساعت 18.00
1 کیسه پیکوپرپ را در 150 میلیگرم آب رسد مخلوط 

کنید. محلول را 2 تا 3 دقیقه هم بزنید و بنوشید.

ساعت 20.00
دو عدد قرص تویالکس مرصف کنید

4. روز انجام معاینه
دستورالعمل ھای مربوط بھ انجام معاینھ در پیش از ظھر یا بعد از ظھر را

 رعایت کنید. شام می توانید تا قبل از معاینھ مایعات زالل بنوشید.

معاینه قرار است چه ساعتی در روز انجام شود؟

قبل الظهر
ساعت 07.30 – 12.00

إاگر قرار است معاینه پیش از ظهر انجام شود، روز 
معاینه کارهای زیر را انجام دهید:

ساعت 06:00 صبح
تویالکس مقعدی را استعامل کنید.

بعد از ظهر
ساعت 12.30 – 16.00

اگر قرار است معاینه بعد از ظهر انجام شود، روز 
معاینه کارهای زیر را انجام دهید:

حداکرث ساعت 06:00 صبح
امزج كيسا من بيكوريب Picoprep يف 150 ملليرت من 

املاء البارد. حرّك 2 – 3 دقائق وارشب.

ساعت 06:00 صبح
تویالکس مقعدی را استعامل کنید

 روز
قبل از عمل 

جراحی
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1.یک هفته قبل از انجام معاینه

إذا كنت تعالج بأقراص الحديد فيجب أن تتوقف عن تناولها يف موعد ال يتعدى 7 أيام قبل الفحص. 
عليك أن متتع عن تناول املواد الغذائية التالية يف آخر أسبوع قبل املعالجة :

 ،)müsli( مانند نان دانه درشت، حبوبات خشک و کوبیده ،)مواد غذائی پُر سبوس )سلولز گیاهی •
)linfrö( و دانه کتان )vetekli( آرد سبوس گندم
• کیوی، مرکبات، متشک قرمز )hallon( و انگور

• سبزیجات دارای پوست ضخیم یا دانه دار، مانند گوجه فرنگی، نخود و لوبیا، زیتون و ذرت
• آجیل و کوئینوآ.

• مارچوبه
در سایر موارد می توانید طبق معمول غذا بخورید.

2. دو روز قبل از انجام معاینه
فقط مجاز هستید غذای مایع، مانند سوپ، کِرِم های مختلف و ماست بخورید.

برای افرادی که قرار است 
پیکوپرپ 

إن بيكورب هو دواء مسهل تأخذه لتنظيف األمعاء قبل الفحص الذي ستخضع له.
مرصف کنند. پیکوپرپ یک داروی ملین است که شام از آن 

برای تخلیۀ روده قبل از انجام معاینه استفاده می کنید.
خیلی مهم است که روده کامالً تخلیه شده باشد تا معاینه بخوبی انجام شود. اگر روده دارای 

محتویاتی باشد می تواند تغییرات بیامر گونه را پنهان کند. در اینصورت ممکن است الزم باشد 
معاینه مجدداً انجام شود. وقتی روده کامالً متیز باشد انجام معاینه کمرت طول می کشد و ناراحتی 

احتاملی خفیف تر خواهد بود.

راهنامئی و ترفند
هم قبل و هم بعد از مرصف پیکوپرپ تا آنجا که می توانید مایعات زالل بنوشید. منظور از مایعات 

زالل، آب، آب سوپ بدون مواد جامد، آمبیوه بدون ذرات میوه، رشبت، قهوه و چای بدون شیر 
است. اگر رسدتان می شود یا رسدرد بگیرید ترجیحاً نوشیدنی گرم با شکر یا عسل بنوشید. هنگام 

نوشیدن پیکوپرپ ترجیحاً از قرص های مکیدنی گلو استفاده کنید

رعایت دستورالعمل ھای بندھای 1 تا 4
در اینجا بسیار اھمیت دارد

 روز 

قبل

 روز 

قبل
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ENDOSKOPIMOTTAGNING 

پیدا کردن محل ما

تلفن

1177 راهنامی خدمات درمانی

اگر سوال یا مشکلی دارید با کامل میل با ما در بخش پذیرش جراحی متاس بگیرید. شام 
می توانید به ما روزهای دوشنبه تا جمعه از ساعت 07:00 صبح تا 16:00 زنگ بزنید. یک 

پیغام بگذارید تا ما به شام تلفن کنیم.

در سایر اوقات به شامره 1177 راهنامی خدمات درمانی زنگ بزنید یا از 
وبسایت se.1177 بازدید کنید


