KOLONOSKOPİ HAZIRLIĞI
Kolonoskopi

yapılır,

neden

hangi

hastalıklar

teşhis

edilir?

Kolonoskopi sayesinde bağırsak divertikülü, iltihabi bağırsak hastalığı, bağırsak kanseri vb.
hastalıkların tanısı konulup, parça alınarak patolojik tetkikle ayırımı da gerçekleştirilebilir. Bu işlem
sırasında,

gerekiyorsa

iç

organların

fotoğraflarının

alınması

mümkündür.

Kolonoskopi iki amaçla kullanılır. Birincisi teşhis amacıyla; kalın bağırsağın içinde tümorel bir
kitleden şüphelenildiğinde ya da makattan gelen kanamanın basit bir lezyon mu yoksa bir kanser
oluşumuolup olmadığının teşhisinde yardımcı olmaktadır.
Kalın bağırsak kanserlerine büyük ölçüde polip denilen küçük ve iyi huylu olan urların yol açtığı
bilinmektedir.

Ancak,

bu

urlar

zaman

içinde

kötü

özellikler

kazanabilmekte,

yani

kanserleşebilmektedirler. Kolonoskopi yardımı ile bunları çıkartmak ve hastayı takip etmek mümkün
olmaktadır.

Randevu tarihinde hastaneye geldiğinizde bağırsaklarınız KOLONOSKOP denilen cihazla
içten tetkik edilecektir. Bu işlemin yapılabilmesi için barsak temizliğinin yeterli olması
gereklidir. Yetersiz hazırlandığınızda ve ilacı tarifen uygun kullanmadığınızda tetkikiniz
yapılamayacaktır

ve

yeniden

randevu

almak

zorunda

kalacağınızdan

zamanınız

kaybolacaktır.
İŞLEM GÜNÜNDEN 3 (ÜÇ) GÜN ÖNCE ………./………./……….TARİHİNDE KATI
İÇERMEYEN DİYET YAPILACAKTIR (TANESİZ ÇORBA, MEYVE SUYU, TANESİZ
KOMPOSTO,

YOĞURT,

AYRAN,

ÇAY…).

Kesinlikle

Ekmek,

Sebze,

Meyve

yenilmemelidir.
1- 2 ADET X-M DİYET 250 ML SOLÜSYONU 2 LİTRE SU İÇERİSİNE
KARIŞTIR.
2- HAZIRLANAN KARIŞIM ………./………./……….tarihinde Saat: 17’de içilmeye
başlanıp her 10 dakikada bir su bardağı içilecek ve karışımın tamamı 1-2 saat içinde
bitirilmeli. Saat 19:00’dan 22:00’e kadar bol su içilecek. Saat 24:00’den itibaren
tetkike kadar hiçbir şey yenilip içilmeyecek.
3- Endoskopi randevusunu aldıktan sonra işleme gelmeden 1 hafta önce Eliza (Sarılık)
testi için mutlaka kan verin. Sonuçları gelirken getirin.

4- Sürekli kullanmanız gereken ilaçlar (tansiyon, kalp) sabah 05:00’de az miktarda su
ile alınmalıdır. Şeker ilaçları alınmamalı!...
5- Kan sulandırıcı ilaçlar (Coumadin, Fraxiparin, Plavix, Pingel……….) işlemden
belirli bir süre önce bırakılması gerektiği için mutlaka doktorunuzla görüşünüz.
6- Romatizmal kalp hastalığı geçirmiş endokardit ve ameliyatı varsa mutlaka işlemden
önce doktorunuza bilgi verilmesi gerekmektedir.
7- İşlem günü, işleme gelmeden evde B.T. ENEMA 210 ml lavman’ın tamamını
makattan sıkıp, 30 dakika bekleyip, tuvalete gitmelisiniz.

İLETİŞİM:

587 20 00 /2198

