ਆਪਣੀਆਂ ਬਕਾਇਦਾਬਾਕਾਇਦਾਬਕਾਇਦਾ ਦਵਾਈਆਂ
ਲੈ ਣਾ
ਜੇ ਤੁਸ� ਕੋਈ ਬਕਾਇਦਾਬਾਕਾਇਦਾਬਕਾਇਦਾ ਦਵਾਈਆਂ (ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਜ� ਹਫਫ਼ਤਾਵਰੀ) ਲ� ਦੇ ਹੋ, ਤ� ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਿਕ

ਕੋਲਨ�ਸਕੋਪੀ ਵਾਲੇ ਿਦਨ ਅਤੇ ਇੱ ਕ ਿਦਨ ਪਿਹਲ� ਇਹਨ� ਨੂੰ ਿਕਵ� ਲੈ ਣਾ ਹੈ। ਿਨਮਨਿਲਖਤ ਗੱ ਲ� ਕੇਵਲ ਮਾਰਗ-ਦਰਸ਼ਕ ਸੇਧ� ਹਨ –

ਵਧੇਰੇ ਿਵਸ਼ੇਸ਼ ਸਵਾਲ� ਦਾ ਿਨਪਟਾਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਡਾਕਟਰ ਜ� ਿਸਹਤ-ਸੰ ਭਾਲ ਪ�ਦਾਨਕਪ�ਦਾਤਾ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ

ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਹੋਣ ਤ� ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਟੈਸਟ ਤ� ਘੱ ਟੋ ਘੱ ਟ ਇੱ ਕ ਹਫਫ਼ਤਾ ਪਿਹਲ� ਪੁੱ ਛੋ।
•

ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਬਕਾਇਦਾਬਾਕਾਇਦਾਬਕਾਇਦਾ ਦਵਾਈਆਂ: ਤੁਸ� ਿਜ਼ਆਦਾਤਰ ਦਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨ�

ਬਕਾਇਦਾਬਾਕਾਇਦਾਬਕਾਇਦਾ ਸਿਮਆਂ ’ਤੇ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਦ ਤੁਸ� ਉਹਨ� ਨੂੰ ਅਕਸਰ ਲ� ਦੇ ਹੋ। ਕੋਲਨ�ਸਕੋਪੀ ਦੇ ਬਾਅਦ

ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਬਕਾਇਦਾਬਾਕਾਇਦਾਬਕਾਇਦਾ ਦਵਾਈਆਂ ਜਾਰੀ ਰਿਹਣਗੀਆਂ।
•

ਡਾਇਿਬਟੀਜ਼ ਲਈ ਦਵਾਈਆਂ: ਕੋਲਨ�ਸਕੋਪੀ ਦੇ ਸਮ� ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਇਹਨ� ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਵਰਤ� ਿਵੱ ਚ ਅਕਸਰ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰਨ

ਦੀ ਲੋ ੜ ਪ�ਦੀ ਹੈ। ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ “ਡਾਇਿਬਟੀਜ਼ ਵਾਲੇ ਮਰੀਜ਼� ਲਈ ਿਹਦਾਇਤ� ਜੋ ਕੋਲਨ�ਸਕੋਪੀ ਲਈ ਿਤਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ”

ਦੇਖ।ੋ
•

ਜਲੂਣ-ਿਵਰੋਧੀ ਦਵਾਈ (ਅਕਸਰ ਦਰਦ ਜ� ਜਲੂਣ ਵਰਗੀਆਂ ਹਾਲਤ� ਲਈ ਵਰਤੀ ਜ�ਦੀ ਹੈ) ਿਜਵ� ਿਕ diclofenacਡਾਇਕਲੋ ਫੇਨ�ਕ

(ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ Arthrotec®, Voltaren®), ibuprofenਆਈਬੂਪਰੋਫ਼ੈਨ (ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ Advil®, Motrin®), ਜ�

naproxenਨ�ਪਰੋਕਸੇਨ (ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ Aleve®, Anaprox®, Naprosyn®, Vimovo®) – ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਹਨ� ਦਵਾਈਆਂ

ਨੂੰ ਲ� ਦੇ ਰਿਹਣਾ ਜਾਰੀ ਰੱ ਖਣ ਿਵੱ ਚ ਕੋਈ ਸਮੱ ਿਸਆ ਨਹ� ਹੁੰ ਦੀ।
•

Acetaminophenਐਸੀਟਾਿਮਨ�ਫੇਨ (ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ Tylenol®): ਇਸਨੂੰ ਆਮ ਵ�ਗ ਲੈ ਣਾ ਜਾਰੀ ਰੱ ਖੋ।

•

Aਐਸਿਪਿਰਨspirin (ਜ� ASA): ਇਸਨੂੰ ਆਮ ਵ�ਗ ਲੈ ਣਾ ਜਾਰੀ ਰੱ ਖੋ

•

Clopidogrelਕਲੋ ਿਪਡੋਗ�ੇਲ ( ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ Plavix®), ticagrelorਿਟਕਾਗ�ਲ
ੇ ਰ (Brilinta) : ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਹਨ� ਦਵਾਈਆਂ

ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱ ਿਖਆ ਜ�ਦਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਿਵਸ਼ੇਸ਼ ਪ�ਿਕਿਰਆਵ� ਵਾਸਤੇ ਜੋ ਕੋਲਨ�ਸਕੋਪੀ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਜ�ਦੀਆਂ ਹਨ (ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ

ਵੱ ਡੇ ਪੌਿਲਪ ਨੂੰ ਕੱ ਢਣਾ), ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਲਨ�ਸਕੋਪੀ ਡਾਕਟਰ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਲਨ�ਸਕੋਪੀ ਤ� 5-7 ਿਦਨ ਪਿਹਲ� ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਨ� ਦਵਾਈਆਂ ਨੂੰ

ਬੰ ਦ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਟੈਸਟ ਦੇ ਬਾਅਦ ਤੁਸ� ਇਹਨ� ਦਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱ ਖ�ਖੋਗ।ੇ
•

ਖੂਨ ਪਤਲਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਿਜਵ� ਿਕ warfariਵਾਰਫੈਿਰਨn (ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ Coumadin®),

apixabanਐਿਪਕਸਾਬੇਨ (Eliquis®), ਡਾਬੀਗੈਟਰਨdabigatran (Pradaxa®),ਜ� ਿਰਬਾਿਰਕਸਾਬੈਨrivarox- aban

(Xarelto): ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ� ਪੜਤਾਲ ਕਰੋ ਿਕ ਇਹਨ� ਨੂੰ ਿਕਵ� ਲੈ ਣਾ ਹੈ।
•

ਖੂਨ ਦੇ ਦਬਾਅਬਲੱਡ ਪ�ੈਸ਼ਰ ਲਈ ਦਵਾਈਆਂ: ਟੈਸਟ ਵਾਸਤੇ ਿਤਆਰੀ ਕਰਦੇ ਸਮ� ਇਹਨ� ਦਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਅਜੇ ਵੀ ਲ� ਦੇ ਰਿਹਣਾ

ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ। ਤੁਹਾਡੇ ਟੈਸਟ ਵਾਲੇ ਿਦਨ, ਇਹਨ� ਦਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਟੈਸਟ ਤ� ਘੱ ਟੋ ਘੱ ਟ 2 ਘੰ ਟੇ ਪਿਹਲ� ਲਓ।
•

ਨ�ਦ ਜ� ਿਚੰ ਤਾ ਵਾਸਤੇ ਬਕਾਇਦਾਬਾਕਾਇਦਾਬਕਾਇਦਾ ਦਵਾਈਆਂ: ਇਹਨ� ਨੂੰ ਆਮ ਵ�ਗ ਿਲਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

•

ਆਇਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਿਜਵ� ਿਕ ferrous fumarate, ferrous gluconate, ferrous

sulphateਫੈ�ਰਸ ਿਫਊਮਰੈਟ, ਫੈ�ਰਸ ਗਲੂਕੋਨ�ਟ, ਫੈ�ਰਸ ਸਲਫ਼ੈ�ਟ, ਆਇਰਨ ਵਾਲੇ ਮਲਟੀਿਵਟਾਿਮਨ।

ਤੁਹਾਡੀ ਪ�ਿਕਿਰਆ ਤ� ਇੱ ਕ ਹਫਫ਼ਤਾ ਪਿਹਲ� ਇਹਨ� ਨੂੰ ਲੈ ਣਾ ਬੰ ਦ ਕਰ ਿਦਓ।

ਬਾਅਦ ਿਵੱ ਚ ਇਹਨ� ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਿਦਓ।

ਕੋਲਨ�ਸਕੋਪੀ ਬਾਰੇ ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਾਸਤੇਲਈ, ਦੇਖੋ: mycolonoscopy.ca.
“Optimizing colonoscopy” ਲੇ ਖਕ ਹਰਿਮੰ ਦਰ ਿਸੰ ਘ ਅਤੇ ਜੌਹਨ ਆਰ. ਵਾਕਰ, 2017, ਯੂਨੀਵਰਿਸਟੀ ਆਫ ਮਮੈਨੀਟੋਬਾ, ਕੈਨ�ਡਾ
ਿਵੱ ਚ ਕਾਪੀ ਕਰਨ ਅਤੇ

ਕ�ੀਏਿਟਵ ਕੌ ਮਨਜ਼ ਐਟਰੀਿਬਊਸ਼ਨ-ਨ�ਡੈਰੀਵੇਿਟਵਜ਼ 4.0 ਇੰ ਟਰਨ�ਸ਼ਨਲ ਲਾਇਸੰ ਸ ਤਿਹਤ ਲਾਇਸੰ ਸਸ਼ੁਦਾ ਹੈ। ਤੁਸ� ਇਸ ਸਮੱ ਗਰੀ ਨੂੰ ਇਸਦੇ ਸੰ ਪੂਰਨ ਰੂਪ
ਆਵੰ ਡਨ ਕਰਨਵੰ ਡਣ ਲਈ ਸੁਤੰਤਰ ਹੋ ਜਦ ਤੱ ਕ ਿਕ ਇਸ ਿਵੱ ਚ ਿਕਸੇ ਿਕਸਮ ਦਾ ਫੇਰ-ਬਦਲ ਨਹ� ਕੀਤਾ ਜ�ਦਾ (ਇਸ ਨਾਲ
ਿਮਲਦੇ-ਜੁਲਦੇ ਕਾਰਜ ਨਹ� ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇਕੋਈ ਵੀ ਅਮੌਿਲਕ ਕਾਰਜ ਨਹ�)।

