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 معمول کی دوا لینا
اگر آپ کوئی باقاعدہ دوا )روزانہ یا ہفتہ وار (کھا رہے ہیں تو آپ کو علم ہونا چاہیے کہ کولونوسکوپی کے دن اور اس سے ایک دن 

پہلے یہ دوا کیسے لینی ہے۔ ذیل میں صرف رہنما اصول دئیے جا رہے ہیں ۔– آپ کے ذہن میں کوئی مخصوص سوال ہے تو ہیلتھ 
 کیئر پرووائڈر سے رابطہ کریں۔ اگر آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہے تو کم از کم ایک ہفتہ پہلے اپنے ڈاکٹر سے رجوع کریں۔

 کے کولونوسکوپی ادویات باقاعدہ تمام کی آپ ہیں۔ سکتے لے پر وقت کے معمول اپنے ادویات تر زیادہ پ آٓ :دوا باقاعدہ کی آپ •
 بعد بھی جاری رہنی چاہییں۔

 

 کی کولونوسکوپی ہے۔ پڑتی ضرورت کی کرنے تبدیل پر آنے قریب وقت کا کولونوسکوپی استعمال کا ادویات ان :دوا کی ذیابیطس •
 تیاری کرنے والے ذیابیطس کے مریضوں کے لیے ہدایات سے رجوع کریں۔

 

•  ،diclofenac (Arthrotec® کہ جیسا (ہے جاتا کیا استعمال لیے کے سوزش یا درد بالعموم جنہیں) ادویات ُکش سوزش
Voltaren®)، بروفن (مثال Advil®, Motrin®)، یا نیپروزن (ٓمثالا Aleve®, Anaprox®, Naprosyn®, Vimovo®)  ۔ ان ادویات

 کو جاری رکھنے میں کوئی مسئلہ نہیں۔ج

 ایکٹامینوفن )مثال  :(®Tylenolرہیں۔ لیتے مطابق کے معمول اسے •

 اسپرین )یا  :(ASAرہیں۔ لیتے مطابق کے معمول اسے •

لپیڈوجرل )مثالآ (®Plavix، ٹیگاگریلر  :(Brilinta) انجام دوران کے کولونوسکوپی ہیں۔ جاتی رکھی جاری ادویات یہ پر طور عام •
دئیے گئے مخصوص پروسیجرز )جیسا کہ بڑے پولیپ کا خاتمہ (کی صورت میں آپ کا ڈاکٹر کولونوسکوپی سے 57-75 دن روز 

 پہلے آپ کو یہ ادویات لینے سے روک سکتا ہے۔ آپ ٹیسٹ کے بعد یہ ادویات جاری رکھیں گے۔
 

وارفرین کہ جیسا ادویات والی کرنے پتال خون )مثالآ (®Coumadin، اپیکسابین (®Eliquis)، ڈیبیگیٹرن (®PradaxaPradaxa)،  یا •
 یہ ادویات لینے کے طریقے سے متعلق اپنے ڈاکٹر سے رجوع کریں۔ :(Xarelto) ریواروکزبان

 

 پہلے گھنٹے 2 کم از کم سے ٹیسٹ دن، کے ٹیسٹ بھولیں۔ مت لینا ادویات یہ بھی دوران کے تیاری کی ٹیسٹ :ادویات کی پریشر بلڈ •
 پانی کے ساتھ یہ ادویات لیں۔

 ہے۔ سکتا جا لیا مطابق کے معمول انہیں :دوا کی معمول کی چینی بے یا نیند •

 پروسیجر وٹامن۔ ملٹی والے آئرن سلفیٹ، فیرس گلوکونیٹ، فیرس فوماریٹ، فیرس کہ جیسا ادویات والی فوالد •
 سے ایک ہفتہ پہلے سے انہیں لینا بند کر دیں۔

 اس کے بعد انہیں دوبارہ شروع کیا جا سکتا ہے۔
 
 
 
 
 
 


