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 التنظير الداخلي اللوني
        

  :معلومات مهمة !   مالحظة

التفريغ يمكن أن يعني أنه ال يمكن إجراء سوء  الفقرة الخاصة بذلك. راجع -األمعاء قبل اإلجراء القيام بتفريغ عليك  يجب• 

  أو أنه ال فائدة منه. ختباراال

  .الفقرة الخاصة بذلك راجع - ختبارقبل اال االخيرة أيام 5إجراء بعض التغييرات في نظامك الغذائي في  يجب• 

  .الفقرة الخاصة بذلكراجع  -راحة دون تناولها استفترة إلى  ةحاجكون بلدم، فقد تتميع اإذا كنت تستخدم أدوية • 
 

  ؟الداخلي اللونيتنظير الما هو 
. يتم إدخال أنبوب مرن عبر المستقيمالتنظير الداخلي اللوني هو عبارة عن فحص المستقيم والقولون (تنظير القولون).  

  ة حتى يتم بسهولة كشف التغيرات في الغشاء المخاطي للمستقيم والقولون.لونم مادةالغشاء المخاطي ب يتم دوشحيث 
 

  ختباراالستعدادات لال

  الورقة المنفصلة انظرإفراغ: . 1

 انظر الصفحة األخيرةالطعام والشراب: . 2
 

  أخرى أمراضواألدوية 

ملها، وكذلك األمراض مثل الذبحة الصدرية، وفشل القلب تاألدوية التي ال تح عنمعلومات أن تعطينا يجب عليك  •

 على اختيار اإلجراء. كون له تأثيراضطرابات النزيف، ألن هذا قد يأو 

  

  النزيف:فترة األدوية التي تؤثر على 

 تعليماتإذا لم تتلق أي  ختبارفيمكنك االستمرار في ذلك حتى يوم اال ،Albyl-E ألبيل ـ إ إذا كنت تستخدم  •

 أخرى.

  

على األقل أسبوع ل بنا اتصعليك اال، فEfient/ إيفيينت Brilique / بريليك  Plavixبالفيكس  إذا كنت تستخدم •

  .االختبار قبل إجراء

 قبل اإلجراء فتوقف عن تناوله، Pradaxa / برادكساEliquis/ إيليكس Xareltoغزارلطو  إذا كنت تستخدم •

  .بيومين

في  )INR(تخثر الدم اإلجراء ويجب فحصقبل أيام  3إيقافه عليك ، فMarevan مريفان إذا كنت تستخدم  •

توجهك لمنصة االستعالمات  بذلك عند ن تخبرأو ختباراالقبل على األقل ساعة  الحضورعليك  ينبغي ذامختبرنا. ل

  لعيادة الطبية الخارجية.ل
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لتحديد موعد  الخارجيةالطبية مقدًما بعيادة  عليك االتصال، فصمام قلب ميكانيكيزرع  ت خضعت لعمليةإذا كن •

 . Fragminفراغمين وتعويضه بدواء Marevanمارفان  بديل دواءت

  

  ذاته ختباراال

. إذا كنت بحاجة إلى دواء ختبارمزعج أثناء االغاز م آال. قد تشعر بى ساعة ونصفإل ساعةمن  ختباراال غرقستي

 ذراع.الفي / قُني تركيب الكانيوال وإذا كان األمر كذلك يتم ومسكن، فستحصل عليه. هدئم

 

  الختباربعد ا

بعد الفحص. ال يمكنك قيادة السيارة  ناتساع ساعة إلىفي القسم بقاء مستريحا ، فعليك السكندواء ممدُك بإذا تم 

  للفحص. الذي تخضع فيه يومالفي 

 سيتوصلإذا تم أخذ عينات أنسجة فوفي غضون بضعة أيام.  ختباربنتائج اال ذي أحالكسيتم إبالغ الطبيب ال

  أسابيع. 6-4النتائج بعد ب الذي أحالك الطبيب

 .الفحصأحضر معك الزاد (علبة الطعام) الذي يمكنك تناوله بعد 

 
  مضاعفات؟

جرح  يحدث، لحميةال استئصالتم يألنسجة أو ل. عندما تؤخذ عينات داخلي اللونيتنظير الد النع ا ما تحصل مضاعفاتنادر

 يتوقفوفي العادة . ختبارأيام بعد اال 4-3 هذا خاللنزيف، ولكن قد يحدث  قعنادراً ما يو. غشاء المخاطيصغير في ال

  .النزيف وحده

  

 لهاتفالمستشفى، ابفي العيادة الطبية هنا  الحراسة معاء، اتصل بطبيبك أو طبيباأل حدوث تلف في جداربشك ال في حال
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، لكن يمكنك الحصول على المستشفى طبيببخصوص االختبار الذي أجريت ال يتم تحررها ِمن قِبل اإلجازة المرضية 

  .بحضورك إلجراء هذا الفحص إثبات خطي

 


