تناول أدويتك العادية
إذا كنت تتناول أي أدوية عادية (يومية أو أسبوعية) ،يجب أن تعرف كيفية تناولها في اليوم المقرر لتنظير القولون واليوم السابق .فيما يلي
المبادئ اإلرشادية فقط  -أما األسئلة المحددة أكثر فيُمكن التعامل معها من قبل طبيبك أو مزود الرعاية الصحية الخاص بك .اسأل طبيبك قبل
.أسبوع على األقل من الفحص إذا كانت لديك أية أسئلة
• أدويتك العادية :يمكنك تناول معظم األدوية في األوقات العادية التي تتناولها فيها .يجب أن تستمر في تناول جميع أدويتك العادية بعد
.تنظير القولون
• أدوية السكري :يتطلب األمر في أغلب األحيان تغيير هذه األدوية في الوقت المقرر لتنظير القولون .يرجى اإلطالع على إرشادات مرضى
.السكري الذين يحضرون لتنظير القولون
•  Voltaren®)،أو ® (Arthrotecاألدوية المضادة لاللتهابات (التي تستخدم غالبًا لتسكين األلم أو حاالت االلتهاب )مثل دواء دِيكلُوفِيناك
ال مانع  Vimovo®) -أو ® Naprosynأو ® Anaproxأو ® (Aleveأو دواء نابروكسين  Motrin®)،أو ® (Advilأو دواء ايبوبروفين
.عادًًة من االستمرار في تناول هذه األدوية
• .استمر في تناول هذا الدواء كالمعتاد : Tylenol®):مثل( أسيتامينوفين
• .استمر في تناول هذا الدواء كالمعتاد  ASA):أو( أسبرين
• عادة ما يتم االستمرار في تناول هذه األدوية .بالنسبة لبعض اإلجراءات الخاصة  (Brilinta):تيكاجريلور : Plavix®)،مثل( كلوبيدوجريل
(على سبيل المثال إزالة السالئل الكبيرة )التي تتم أثناء تنظير القولون ،قد يطلب منك طبيب التنظير الخاص بك التوقف عن تناول هذه
.األدوية قبل  5إلى  7أيام من الوقت المقرر لتنظير القولون .سوف تستمر في تناول هذه األدوية بعد الفحص
• أو رايفاروكسابان  (Pradaxa®)،أو دابيجاتران  (Eliquis®)،أو أبكسابان )® (Coumadinمُضادات تجلط الدم مثل وارفارين
.يرجى مراجعة طبيبك حول كيفية تناولها (Xarelto):
• أدوية ضغط الدم :تأكد من االستمرار في تناول هذه األدوية أثناء التحضير للفحص .في اليوم المقرر للفحص ،تناول هذه األدوية مع الماء
.قبل ساعتين على األقل من الفحص
• .األدوية العادية للنوم أو القلق :يمكن تناولها كالمعتاد
• توقف عن تناول األدوية التي تحتوي على الحديد ،مثل فومارات الحديد الثنائي أو جلوكونات الحديد الثنائي أو
.سلفات الحديد الثنائي أو األدوية متعددة الفيتامينات مع الحديد .قبل أسبوع من الوقت المقرر إلجراء تنظير القولون
.تناولها بعد اإلجراء

لمزيد من المعلومات حول تنظير القولون ،تفضل بزيارة .mycolonoscopy.ca:
تحسين عملية تنظير القولون بواسطة  Harminder Singhو Canada ،University of Manitoba ،2017 John R. Walker ،
ُمرخص بموجب  . Commons Attribution-NoDerivatives 4.0 International Licenseيجوز لك نسخ وتوزيع هذه المادة بأكملها
طالما لم يتم تعديلها بأي طريقة (ال أعمال مشتقة).

