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ਟੈਸਟ ਤ� ਇੱਕ ਹਫਤਾ (ਜ� ਵਧੇਰੇ ਸਮ�) 

ਪਿਹਲ� 

� ਿਹਦਾਇਤ� ਦੀ ਿਧਆਨਪੂਰਵਕ ਪਾਲਣਾ ਕਰੋ। 

� ਪਤਾ ਕਰੋ ਿਕ ਕੀ ਟੈਸਟ ਤ� ਪਿਹਲ� ਤੁਹਾਡ ੇਵੱਲ�  

ਬਕਾਇਦਾ ਤੌਰ ’ਤੇ ਲਈਆ ਂਜ�ਦੀਆ ਂਿਕਸੇ ਦਵਾਈਆ ਂ

ਨੰੂ ਬਦਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਟੈਸਟ ਤ� ਇੱਕ ਹਫਤਾ 

ਪਿਹਲ� ਕੁਝ ਕੁ ਦਵਾਈਆ ਂਨੰੂ ਬਦਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈ 

� ਸਕਦੀ ਹੈ। ‘ਆਪਣੀਆਂ ਬਕਾਇਦਾ ਦਵਾਈਆ ਂਲੈਣਾ’ 

ਦੇਖੋ। 

� ਪੜਾਅ 1. ਇੱਕ ਹਫਤਾ ਪਿਹਲ�: ਮੱਕੀ, 

ਸਣ/ਪੋਸਤ/ਿਤਲ� ਦੇ ਬੀਜ, ਬਦਾਮ, ਮੱਛੀ ਦੇ ਤੇਲ, 

ਜ� ਆਇਰਨ ਵਾਲੀਆ ਂਦਵਾਈਆ ਂਿਜਸ ਿਵੱਚ 

ਆਇਰਨ ਵਾਲੇ ਮਲਟੀਿਵਟਾਿਮਨ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, 

ਨਾ ਖਾਓ। 

� ਪੜਾਅ 2. ਕੁਝ ਕੁ ਿਦਨ ਪਿਹਲ�: ਿਕਸੇ ਵੀ ਫਾਰਮੇਸੀ 

ਿਵਖੇ ਜਾਓ ਅਤੇ ਿਸਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀਆ ਂਜੁਲਾਬ ਵਾਲੀਆ ਂ

ਦਵਾਈਆ ਂ(laxatives) ਅਤੇ ਸੰਭਵ ਤੌਰ ’ਤੇ Gravol 

ਖਰੀਦੋ। 

ਤੁਹਾਡ ੇਟੈਸਟ ਤ� ਇੱਕ ਿਦਨ ਪਿਹਲ� 

� ਪੜਾਅ 3. ਕੋਈ ਵੀ ਠ� ਸ ਭੋਜਨ ਨਾ ਖਾਓ। ਕੇਵਲ 

ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਤਰਲ ਪੀਓ। ਜਦ ਵੀ ਤੁਸ� ਜਾਗਦ ੇਹੋਵ� 

ਤ� ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਤਰਲ ਪਦਾਰਥ� (‘ਆਂਤੜੀ ਦੀ 

ਿਤਆਰੀ ਬਾਰੇ ਿਹਦਾਇਤ�’ ਦੇਖੋ) ਦਾ ਇੱਕ ਗਲਾਸ 

ਹਰ ਘੰਟੇ ਪੀਣ ਦੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਕਰੋ। 

� ਪੜਾਅ 4. ਤੈਅ ਕੀਤ ੇਸਮ� ’ਤੇ ਿਸਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀਆ ਂ

ਜੁਲਾਬ ਵਾਲੀਆ ਂਦਵਾਈਆ ਂਨੰੂ ਲੈਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ। 

ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਲਨ� ਸਕੋਪੀ ਵਾਲੇ ਿਦਨ 

� ਪੜਾਅ 5. ਕੋਈ ਵੀ ਠ� ਸ ਭੋਜਨ ਨਾ ਖਾਓ, ਕੇਵਲ 

ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਤਰਲ ਪੀਓ। 

� ਆਪਣੀ ਕੋਲਨ� ਸਕੋਪੀ ਤ� 4-5 ਘੰਟੇ ਪਿਹਲ�, ਬਾਕੀ 

ਬਚੀ ਜੁਲਾਬ ਵਾਲੀ ਦਵਾਈ ਨੰੂ ਿਹਦਾਇਤ� ਅਨੁਸਾਰ 

ਲਓ। 

� ਤੁਹਾਡੀਆ ਂਟੱਟੀਆ ਂਤਰਲ, ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਤ� ਲੈਕੇ 

ਪੀਲੇ ਰੰਗ ਦੀਆਂ ਹੋਣੀਆ ਂਚਾਹੀਦੀਆ ਂਹਨ। 

ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਿਕ ਤੁਹਾਡੀ ਆਂਤੜੀ ਸਾਫ਼ 

ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਿਕ ਜਦ ਤੁਹਾਡਾ ਡਾਕਟਰ ਤੁਹਾਡੀ 

ਜ�ਚ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤ� ਉਸਨੰੂ ਵੱਧ ਤ� ਵੱਧ ਸੰਭਵ 

ਸਪੱਸ਼ਟ ਿਦ�ਸ਼ ਦੇਖਣ ਨੰੂ ਿਮਲੇਗਾ। 

� ਪੜਾਅ 6. ਤੁਹਾਨੰੂ ਟੈਸਟ ਵਾਸਤੇ ਲੈਕੇ ਜਾਣ, 

ਨਤੀਜੇ ਪ�ਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਰੁਕਣ, ਬਾਅਦ ਿਵੱਚ 

ਤੁਹਾਨੰੂ ਵਾਪਸ ਘਰੇ ਿਲਜਾਣ, ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਨੀਮ-

ਬੇਹੋਸ਼ੀ ਦਾ ਅਸਰ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੱਕ (ਸੰਭਵ ਤੌਰ ’ਤੇ 

ਰਾਤ ਭਰ) ਤੁਹਾਡ ੇਨਾਲ ਰਿਹਣ ਲਈ ਿਕਸੇ ਨੰੂ 

ਕਹੋ। 

ਤੁਹਾਡ ੇਟੈਸਟ ਤ� ਬਾਅਦ ਦੇ ਿਦਨ 

� ਆਪਣੇ ਕੋਲਨ� ਸਕੋਪੀ ਡਾਕਟਰ ਜ� ਪਿਰਵਾਰਕ 

ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਪੈਰਵਾਈ ਫੇਰੀ ਜ� ਫ਼ੋਨ ਕਾਲ ਕਰਨ ਦੀ 

ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਓ। ਿਸਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਪੈਰਵਾਈ ਬਾਰੇ ਖੁਦ 

ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਨ� ਟ ਬਣਾਓ। ਕੋਲਨ� ਸਕੋਪੀ ਤ� ਬਾਅਦ 

ਟੈਸਟ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਆਉਣ ਵਾਸਤੇ (ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ 

ਿਕਸੇ ਬਾਇਓਪਸੀ ਦੇ ਨਤੀਜੇ) ਕੁਝ ਹਫਿਤਆਂ ਦਾ 

ਸਮ� ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮੁਲ�ਕਣ ਤ� ਿਕਸੇ ਪੌਿਲਪ� ਬਾਰੇ 

ਿਨਕਲੇ ਨਤੀਿਜਆ ਂਬਾਰੇ ਪਤਾ ਕਰੋ 
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