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ਆਂਤੜੀ ਦੀ ਿਤਆਰੀ ਬਾਰੇ ਿਹਦਾਇਤ� 
ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ! 

ਆਪਣੀ ਕੋਲਨ ਿਵੱਚ� ਮਲ (ਟੱਟੀ) ਨੰੂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਲਈ ਇਹਨ� ਿਹਦਾਇਤ� ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੋ। ਇਹਨ� ਿਹਦਾਇਤ� ਦੀ ਿਧਆਨਪੂਰਵਕ 

ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਰਵੋਤਮ ਨਤੀਜੇ ਪ�ਾਪਤ ਹੋਣਗੇ। ਜੇ ਡਾਕਟਰ ਮਾੜੀ ਸਾਫ਼-ਸਫ਼ਾਈ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਲਨ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਭਾਗ ਨੰੂ ਚੰਗੀ 

ਤਰ�� ਨਹ� ਦੇਖ ਸਕਦਾ, ਤ� ਟੈਸਟ ਘੱਟ ਲਾਭਦਾਇਕ ਹੰੁਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਅਿਹਮ ਚੀਜ਼� ਦੇਖੇ ਜਾਣ ਤ� ਖੰੁਝ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ 

ਤੁਹਾਨੰੂ ਟਸੈਟ ਦੁਬਾਰਾ ਕਰਵਾਉਣਾ ਪਵੇ। ਜੇ ਕੋਲਨ ਸਾਫ਼ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤ� ਟੈਸਟ ਦੇ ਜੋਖ਼ਮ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਹੰੁਦ ੇਹਨ। 

Pico-Salax ਦੀ ਵਰਤ� ਗੁਰਦੇ ਦੇ ਰੋਗ ਅਤੇ ਿਦਲ ਫੇਲ� ਹੋਣ ਵਰਗੀਆਂ ਿਸਹਤ ਸਮੱਿਸਆਵ� ਵਾਲੇ ਲੋਕ� ਦੁਆਰਾ ਨਹ� ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ 

ਚਾਹੀਦੀ। 

ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਲਨ� ਸਕੋਪੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਡਾਕਟਰ ਿਤਆਰੀ ਵਾਸਤੇ ਅਿਜਹੀਆ ਂਿਹਦਾਇਤ� ਦਵੇੇ ਜੋ ਇਹਨ� ਿਹਦਾਇਤ� ਤ� ਿਭੰਨ 

ਹੋਣ। ਜੇ ਉਹ ਹੇਠਲੀਆ ਂਿਹਦਾਇਤ� ਤ� ਿਭੰਨ ਹੋਣ ਤ� ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਉਹਨ� ਦੀ ਹੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੋ। 
 

ਕਦਮ 1. ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਲਨ� ਸਕੋਪੀ ਤ� ਇੱਕ ਹਫ਼ਤਾ ਪਿਹਲ�: ਮੱਕੀ, ਸਣ/ਪੋਸਤ/ਿਤਲ� ਦ ੇਬੀਜ, 

ਬਦਾਮ, ਮੱਛੀ ਦੇ ਤਲੇ, ਜ� ਆਇਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਦਵਾਈਆ ਂਿਜਸ ਿਵੱਚ ਆਇਰਨ ਵਾਲੇ ਮਲਟੀਿਵਟਾਿਮਨ ਵੀ 

ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਨਾ ਖਾਓ। 
 

ਕਦਮ 2. ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਲਨ� ਸਕੋਪੀ ਤ� ਕੁਝ ਿਦਨ ਪਿਹਲ�: ਿਕਸੇ ਵੀ ਫਾਰਮੇਸੀ ਿਵਖੇ ਜਾਓ ਅਤੇ 

ਿਨਮਨਿਲਖਤ ਿਵਸ਼ੇਸ਼ ਜੁਲਾਬ ਵਾਲੀਆਂ ਦਵਾਈਆ ਂ(laxatives) ਲੈ ਲਓ। ਤੁਹਾਨੰੂ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਪਰਚੀ ਦੀ 

ਲੋੜ ਨਹ� ਪਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਇਹ ਫਾਰਮੇਸੀ ਦ ੇਕਾ�ਟਰ ਦ ੇਿਪਛਲੇ ਪਾਸੇ ਰੱਖੀਆਂ ਗਈਆ ਂਹੋਣ। 

ਫਾਰਮਾਿਸਸਟ ਨੰੂ ਪੱੁਛ।ੋ (ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਡਾਕਟਰ ਜੁਲਾਬ ਵਾਸਤੇ ਹੇਠ� ਿਦੱਤੀਆ ਂਦਵਾਈਆਂ ਨਾਲ� 

ਿਵਿਭੰਨ ਦਵਾਈਆ ਂਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਵੇ।ੇ ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣ ੇਡਾਕਟਰ ਦੀਆਂ ਿਹਦਾਇਤ� ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੋ।) 

• 2 Dulcolax (ਿਜਸਨੰੂ bisacodyl ਵੀ ਿਕਹਾ ਜ�ਦਾ ਹੈ) 5 ਿਮ.ਗ�ਾ. ਗੋਲ਼ੀਆ ਂ

• 2 ਪੈਕੇਟ (ਇੱਕ ਡੱਬਾ) Pico-Salax. 

• ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਡਾਕਟਰ ਤਹੁਾਨੰੂ ਉਪਰੋਕਤ Pico-Salax  ਦ ੇਿਵਕਲਪ� ਵਜ� ਿਕਸੇ ਹੋਰ ਜੁਲਾਬ ਵਾਲੀ 

! 
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ਦਵਾਈ ਦੀ ਵਰਤ� ਕਰਨ ਲਈ ਕਹੇ ਿਜਵ� ਿਕ Lyte ਪ�ੈ�ਪ (Golytely ਜ� Colyte ਜ� PegLyte ਜ� Klean-

Prep) ਜ� Bi-PegLyte. ਤੁਹਾਡ ੇਡਾਕਟਰ ਵੱਲ�  ਿਸਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜੁਲਾਬ ਵਾਲੀ ਦਵਾਈ ਦੀ ਵਰਤ� 

ਕਰੋ 

 

• ਜੁਲਾਬ ਵਾਲੀਆਂ ਦਵਾਈਆ ਂਲ�ਦੇ ਸਮ� ਕੁਝ ਲੋਕ� ਨੰੂ ਜੀਅ ਮਤਲਾਉਣ ਦੀ ਸਮੱਿਸਆ ਹੋ ਜ�ਦੀ ਹੈ। ਹੋ 

ਸਕਦਾ ਹੈ ਤਸੁ� Gravol ਵਰਗੀ ਜੀਅ-ਮਤਲਾਉਣ ਿਵਰੋਧੀ ਦਵਾਈ ਲੈਣੀ ਚਾਹ�। ਫਾਰਮਾਿਸਸਟ ਤੁਹਾਨੰੂ 

ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਿਵਕਲਪ ਿਦਖਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। 
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ਕਦਮ 3. ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਲਨ� ਸਕੋਪੀ ਤ� ਇੱਕ ਿਦਨ ਪਿਹਲ� 

• ਕੋਲਨ� ਸਕੋਪੀ ਸਮਾਪਤ ਹੋਣ ਤੱਕ ਕੋਈ ਵੀ ਠ� ਸ ਭੋਜਨ ਨਾ ਖਾਓ। 

• ਕੋਲਨ� ਸਕੋਪੀ ਦੇ ਸਮ� ਤ� ਦ ੋਘੰਟ ੇਪਿਹਲ� ਤੱਕ ਕੇਵਲ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਤਰਲ ਪਦਾਰਥ ਪੀਓ। ਇਹ ਉਹ ਤਰਲ 

ਪਦਾਰਥ ਹੰੁਦ ੇਹਨ ਿਜੰਨ� � ਦ ੇਆਰ-ਪਾਰ ਤੁਸ� ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ‘ਸਹੀ ਤਰਲ ਪਦਾਰਥ’ ਦੱਸਣ ਵਾਲੀ ਸੂਚੀ 

ਹੇਠ� ਦੇਖੋ। ਕੌਫੀ ਜ� ਚਾਹ ਿਮੱਠ�  ਨਾਲ ਠੀਕ ਹਨ ਪਰ ਕੋਈ ਦੁੱ ਧ ਜ� ਵਾਈਟਨਰ ਨਾ ਵਰਤ।ੋ 

• ਜਦ ਵੀ ਤੁਸ� ਜਾਗਦ ੇਹੋਵ� ਤ� ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਤਰਲ ਪਦਾਰਥ� ਦਾ ਇੱਕ ਗਲਾਸ ਹਰ ਘੰਟ ੇਪੀਣ ਦੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਕਰੋ। 
 

      ਉਹ ਤਰਲ ਪਦਾਰਥ ਜ ੋਸਹੀ ਹਨ: ਭੋਜਨ ਅਤੇ ਤਰਲ ਪਦਾਰਥ ਜ ੋਸਹੀ ਨਹ� ਹਨ: 

� ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਸੂਪ �ਬ�ੈ�ਡ, ਦਾਣੇ ਜ� ਚਾਵਲ ਨਹ� 

� ਸੇਬ ਦਾ ਜੂਸ, ਸਫੈਦ ਅੰਗੂਰ� ਦਾ ਜੂਸ, ਸਫੈਦ 

ਕਰੇਨਬੈਰੀ ਜੂਸ 

�ਭੋਜਨ ਦੇ ਟੁਕਿੜਆਂ ਵਾਲੇ ਕੋਈ ਸੂਪ ਨਹ� 

ਚੱਲਣਗੇ 

� ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਜ� ਿਨੰਬੂ ਵਾਲਾ 
Gatorade/Powerade 

�ਮੀਟ, ਮੱਛੀ, ਪੋਲਟਰੀ ਜ� ਸਮੰੁਦਰੀ ਭੋਜਨ ਨਹ� 

� ਿਜੰਜਰ ਏਲ, ਅਤ ੇਪਾਣੀ �ਕੋਈ ਫ਼ਲ਼ ਜ� ਸਬਜ਼ੀਆ ਂਨਹ� 

� ਕੌਫੀ ਜ� ਚਾਹ (ਚੀਨੀ ਅਤੇ ਸਵੀਟਨਰ ਸਹੀ ਹਨ) �ਕੋਈ ਦੁੱ ਧ ਜ� ਡੇਅਰੀ ਉਤਪਾਦ ਨਹ� 

� ਕੁਲਫੀਆਂ (ਲਾਲ ਜ� ਜਾਮਣੀ ਨਹ�) �ਲਾਲ, ਨੀਲਾ ਜ� ਜਾਮਣੀ ਤਰਲ ਪਦਾਰਥ ਨਹ� 

ਿਨੰਬ ੂਜ� ਸੰਤਰੇ ਵਾਲਾ Jello �ਕੋਈ ਅਲਕੋਹਲ ਵਾਲੇ ਪੀਣ-ਪਦਾਰਥ ਨਹ� 
 

ਕਦਮ 4. ਕੋਲਨ� ਸਕੋਪੀ ਤ� ਇੱਕ ਿਦਨ ਪਿਹਲ� ਸ਼ਾਮ 6:00 ਵਜੇ – 

ਜੁਲਾਬ ਵਾਲੀਆਂ ਦਵਾਈਆ ਂਲੈਣਾ 

• 2 Dulcolax (bisacodyl) ਦੀਆਂ ਗੋਲ਼ੀਆਂ ਲਓ 

• Pico-Salax ਦ ੇਇੱਕ ਪੈਕੇਟ ਨੰੂ ਠੰਢੇ ਪਾਣੀ ਦੇ 150 ਿਮ.ਲੀ. (ਇੱਕ ਮੱਗ) ਿਵੱਚ ਘਲ਼ੋ ਲਓ। ਪੂਰੀ ਤਰ�� ਘਲ਼ੁ 

ਜਾਣ ਤੱਕ ਿਹਲਾਓ। ਇਸ ਜੁਲਾਬ ਵਾਲੀ ਦਵਾਈ ਨੰੂ ਪੀ ਲਓ। ਫੇਰ ਅਗਲੇ 2 ਘੰਿਟਆਂ ਿਵੱਚ 1.5 ਤ� 2 ਿਲਟਰ 

ਤੱਕ ਵੰਨ-ਸੁਵੰਨ�  ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਤਰਲ ਜ� ਸਪੋਰਟਸ ਿਡ�ੰ ਕ ਪੀਓ (ਿਨਰੋਲ ਪਾਣੀ ਨਾ ਪੀਓ)। ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਡਾਕਟਰ 
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ਜੁਲਾਬ ਵਾਲੀ ਿਕਸੇ ਿਵਿਭੰਨ ਦਵਾਈ ਦੀ ਿਸਫਾਰਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤ� ਕੋਲਨ� ਸਕੋਪੀ ਤ� ਪਿਹਲ� ਦੀ ਸ਼ਾਮ ਨੰੂ 6 ਅਤ ੇ

8 ਵਜੇ ਦੇ ਿਵਚਕਾਰ ਜੁਲਾਬ ਵਾਲੀ ਦਵਾਈ ਦਾ ਪਿਹਲਾ ਅੱਧਾ ਭਾਗ ਲੈ ਲਓ। 

• ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਜੀਅ ਮਤਲਾ�ਦਾ ਹੈ ਤ� ਤੁਸ� Gravol (25 ਤ� 50 ਿਮ.ਗ�ਾ.) ਜ� ਇਹੋ ਿਜਹੀ ਹੋਰ ਦਵਾਈ 

ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ Gravol ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੰੂ �ਘ ਆਉਣ ਲੱਗੇ। 

• ਜੁਲਾਬ ਵਾਲੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਦਵਾਈਆ ਂਲੈਣਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਜੁਲਾਬ ਵਾਲੀਆਂ ਦਵਾਈਆ ਂਦੇ ਨਾਲ ਬਾਰ-

ਬਾਰ ਪਤਲੀਆ ਂਟੱਟੀਆ ਂਆਉਣਗੀਆਂ। ਟੀਚਾ ਹੈ ਤਰਲ ਟੱਟੀਆ ਂਿਲਆਉਣਾ, ਜੋ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਤ� ਲੈਕੇ 

ਪੀਲੇ ਰੰਗ ਦੀਆ ਂਹੋਣ। (ਯਾਦ ਰੱਖ,ੋ ਜਦ ਤੁਸ� ਿਕਸੇ ਬਰਫੀਲੇ ਤੂਫਾਨ ਿਵੱਚ ਗੱਡੀ ਚਲਾ�ਦੇ ਹੋ ਤ� 

ਸੜਕ ਨੰੂ ਦੇਖਣਾ ਮੁਸ਼ਿਕਲ ਹੰੁਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ�� ਹੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਡਾਕਟਰ ਵੀ ਕੋਲਨ� ਸਕਪੋੀ ਵਾਸਤੇ 

ਸਾਫ਼-ਸਾਫ਼ ਨਹ� ਦੇਖ ਸਕਦਾ ਜਦ ਤੱਕ ਿਕ ਕੋਲਨ ਚੰਗੀ ਤਰ�� ਸਾਫ਼ ਨਾ ਹੋਵੇ।) 

 

ਠੀਕ ਨਹ� ਠੀਕ ਨਹ� ਠੀਕ ਨਹ� ਲਗਭਗ ਿਤਆਰ! 

 

ਪੜਾਅ 5. ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਲਨ� ਸਕੋਪੀ ਵਾਲੇ ਿਦਨ 

• ਕੋਈ ਵੀ ਠ� ਸ ਭੋਜਨ ਨਾ ਖਾਓ, ਕੇਵਲ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਤਰਲ ਪੀਓ 

• ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਲਨ� ਸਕੋਪੀ ਦੇ ਸਮ� ਤ� 4-5 ਘੰਟੇ ਪਿਹਲ�, Pico-Salax ਦੇ ਦੂਜੇ ਪੈਕੇਟ ਨੰੂ 150 ਿਮ.ਲੀ. (ਇੱਕ 

ਮੱਗ) ਠੰਢੇ ਪਾਣੀ ਿਵੱਚ ਘੋਲ਼ ਲਓ; ਪੂਰੀ ਤਰ�� ਘਲ਼ੁ ਜਾਣ ਤੱਕ ਿਹਲਾ�ਦੇ ਰਹੋ। ਇਸ ਜੁਲਾਬ ਵਾਲੀ ਦਵਾਈ 

ਨੰੂ ਪੀ ਲਓ। ਫੇਰ ਅਗਲੇ 2 ਘੰਿਟਆ ਂਿਵੱਚ 1.5 ਤ� 2 ਿਲਟਰ ਤੱਕ ਵੰਨ-ਸੁਵੰਨ�  ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਤਰਲ ਜ� 

ਸਪੋਰਟਸ ਿਡ�ੰ ਕ ਪੀਓ (ਿਨਰੋਲ ਪਾਣੀ ਨਾ ਪੀਓ)।  ਜੇ ਤੁਹਾਡ ੇਡਾਕਟਰ ਨ�  ਿਕਸੇ ਹੋਰ ਜੁਲਾਬ ਵਾਲੀ ਦਵਾਈ 

ਦੀ ਿਸਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਤ� ਇਸਦ ੇਦੂਜੇ ਅੱਧੇ ਭਾਗ ਨੰੂ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਲਨ� ਸਕੋਪੀ ਤ� 4 ਘੰਟੇ ਪਿਹਲ� ਲਓ। 

• ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਲਨ� ਸਕੋਪੀ ਤ� ਘੱਟ ੋਘੱਟ 2 ਘੰਟੇ ਪਿਹਲ� ਸਾਰੇ ਤਰਲ ਪਦਾਰਥ ਪੀਣਾ ਛੱਡ ਿਦਓ 

• ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਟੱਟੀਆ ਂਤਰਲ, ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਤ� ਲੈਕੇ ਪੀਲੇ ਰੰਗ ਦੀਆ ਂਹੋਣੀਆ ਂਚਾਹੀਦੀਆ ਂਹਨ ਜੋ ਤੁਹਾਡ ੇ

ਡਾਕਟਰ ਨੰੂ ਤੁਹਾਡੀ ਆਂਤੜੀ ਨੰੂ ਵਧੇਰੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੇਖਣ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾ�ਦਾ ਹੈ। 
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ਕਦਮ 6. ਿਕਸ ੇਨੰੂ ਤੁਹਾਨੰੂ ਟੈਸਟ ਵਾਸਤੇ ਲੈਕੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਟੈਸਟ ਤ� ਬਾਅਦ ਘਰੇ 

ਛੱਡਣ ਲਈ ਨਾਲ ਿਲਆਓ 

• ਆਪਣ ੇਨਾਲ ਿਕਸੇ ਨੰੂ ਿਲਆਉਣਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਜੋ ਟੈਸਟ ਤ� ਬਾਅਦ ਪ�ਦਾਨ ਕੀਤ ੇਜ�ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਸੁਣਨ 

ਲਈ ਰੁਕ ਸਕੇ ਅਤ ੇਫੇਰ ਤੁਹਾਨੰੂ ਘਰੇ ਿਲਜਾ ਸਕੇ। ਉਹਨ� ਨੰੂ ਨਤੀਿਜਆਂ ਨੰੂ ਿਲਖਣ ਲਈ ਅਤ ੇਇਹ ਪੱੁਛਣ 

ਲਈ ਕਹੋ ਿਕ ਕੀ ਭਿਵੱਖ ਦ ੇਸਾਲ� ਿਵੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕੋਲਨ� ਸਕੋਪੀ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਿਦੱਤਾ ਜ�ਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੰੂ ਸ਼�ਤ 

ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤੀਆ� ਜ�ਦੀਆ ਂਦਵਾਈਆ ਂਦੇ ਕਰਕੇ ਕੋਲਨ� ਸਕੋਪੀ ਤ� ਬਾਅਦ ਤੁਸ� �ਘ ਮਿਹਸੂਸ 

ਕਰ�ਗੇ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੁਸ� ਨਤੀਿਜਆਂ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨੰੂ ਦੱਸੀਆਂ ਗੱਲ� ਨੰੂ ਯਾਦ ਨਾ ਰੱਖ�। ਟੈਸਟ ਦੇ ਤੁਰੰਤ 

ਬਾਅਦ ਕਾਰ ਚਲਾਉਣਾ ਖਤਰਨਾਕ ਹੋਵੇਗਾ। 

• �ਘ ਅਤੇ ਚੇਤਾ ਭੁੱ ਲਣ ਦਾ ਅਸਰ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੱਕ ਿਕਸੇ ਨੰੂ ਟੈਸਟ ਤ� ਬਾਅਦ 24 ਘੰਟ ੇਤੱਕ ਤੁਹਾਡ ੇਨਾਲ 

ਰਿਹਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।  ਤੁਸ� ਕੋਈ ਕਾਰ ਚਲਾਉਣ ਦ ੇਯੋਗ ਨਹ� ਹੋਵ�ਗੇ। 
 

ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਲਨ� ਸਕੋਪੀ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ: ਜੇ ਕੋਲਨ� ਸਕੋਪੀ ਵਾਸਤੇ ਿਤਆਰੀ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡ ੇਕੋਈ 

ਸਵਾਲ ਹਨ, ਜ� ਜੇ ਤੁਸ� ਿਕਸੇ ਸਮੱਿਸਆਵ� ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਦ ੇਹੋ, ਤ� ਉਸ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਦਫਤਰ ਨੰੂ ਕਾਲ 

ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੋ ਕੋਲਨ� ਸਕੋਪੀ ਕਰੇਗਾ (ਜਦ ਤੱਕ ਿਕ ਤੁਹਾਨੰੂ ਿਕਸੇ ਿਵਿਭੰਨ ਨੰਬਰ ’ਤੇ 

ਕਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਿਹਦਾਇਤ� ਨਹ� ਿਦੱਤੀਆ ਂਗਈਆ ਂਸਨ)। ਓਥੇ ਮੌਜੂਦ ਅਮਲੇ ਨੰੂ ਸਵਾਲ� ਨੰੂ ਿਨਪਟਾਉਣ ਦਾ 

ਅਨੁਭਵ ਹੈ। ਿਜ਼ਆਦਾਤਰ ਦਫਤਰ ਬਕਾਇਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਿਦਨ� ਨੰੂ ਸਵੇਰੇ 9 ਤ� ਸ਼ਾਮ 4 ਵਜੇ ਤੱਕ ਖੱੁਲ�ੇ ਰਿਹੰਦੇ 

ਹਨ।  ਤੁਹਾਡਾ ਫਾਰਮਾਿਸਸਟ ਤੁਹਾਡੀਆ ਂਬਕਾਇਦਾ ਦਵਾਈਆ ਂਤ� ਅਤੇ ਕੋਲਨ� ਸਕੋਪੀ ਵਾਸਤੇ ਿਤਆਰੀ ਕਰਨ 

ਲਈ ਵਰਤੀਆ ਂਜ�ਦੀਆ ਂਿਵਿਭੰਨ ਜੁਲਾਬ ਵਾਲੀਆਂ ਦਵਾਈਆ ਂਤ� ਚੰਗੀ ਤਰ�� ਜਾਣੂੰ  ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਹ 

ਮਦਦਗਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੀ ਪ�ਦਾਨ ਕਰਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। 

 

ਰੱਦ ਕਰਨਾ: ਜੇ ਤੁਹਾਨੰੂ ਟੈਸਟ ਰੱਦ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਹੈ ਤ� ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਕੋਲਨ� ਸਕੋਪੀ ਬੁਿਕੰਗ ਆਿਫਸ ਨੰੂ 

ਛੇਤੀ ਤ� ਛਤੇੀ ਸੂਿਚਤ ਕਰੋ।  ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਿਕ ਜੇ ਤੁਸ� ਆਖਰੀ ਿਮੰਟ ’ਤ ੇਰੱਦ ਕਰਦ ੇਹੋ ਜ� ਿਬਨ� 

ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਆਪਣੀ ਤੈਅਸ਼ੁਦਾ ਮੁਲਾਕਾਤ ’ਤੇ ਪਹੰੁਚਦ ੇਹੀ ਨਹ�, ਤ� ਕੀਮਤੀ ਸਮ� ਿਵਅਰਥ ਚਲਾ ਜਾਵੇਗਾ 

ਜਦ ਿਕਸੇ ਹੋਰ ਉਡੀਕਵਾਨ ਵਾਸਤ ੇਕੋਲਨ� ਸਕੋਪੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਜੇ ਤੁਸ� ਆਪਣੀ ਕੋਲਨ� ਸਕੋਪੀ ਤ� ਖੰੁਝ 

ਜ�ਦੇ ਹੋ ਜ� ਰੱਦ ਕਰ ਿਦੰਦ ੇਹੋ, ਤ� ਦੁਬਾਰਾ ਬੁੱ ਕ ਕੀਤੀ ਕੋਲਨ� ਸਕੋਪੀ ਵਾਸਤੇ ਕਈ ਮਹੀਿਨਆਂ ਲਈ ਉਡੀਕ 
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ਕਰਨੀ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਮੁਲਾਕਾਤ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੁਲਾਕਾਤ ਤੈਅ ਕਰਨ ਲਈ 

ਜਲਦੀ ਤ� ਜਲਦੀ ਕਾਲ ਕਰਨਾ ਅਿਹਮ ਹੈ 

ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਲਨ� ਸਕੋਪੀ ਦੇ ਨਤੀਜੇ: ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਲਨ� ਸਕੋਪੀ ਦੇ ਠੀਕ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੰੂ ਿਮਲਣ ਵਾਲੇ 

ਨਤੀਿਜਆਂ ਤ� ਇਲਾਵਾ, ਤੁਹਾਨੰੂ ਇੱਕ ਿਲਖਤੀ ਿਰਪੋਰਟ ਵੀ ਪ�ਾਪਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਨਤੀਿਜਆ ਂਬਾਰੇ ਤਹੁਾਡ ੇ

ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਹਨ ਤ� ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਲਨ� ਸਕੋਪੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਡਾਕਟਰ ਜ� ਤੁਹਾਡ ੇਪਿਰਵਾਰਕ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ 

ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ। 



ਕੋਲਨ� ਸਕੋਪੀ ਬਾਰੇ ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਾਸਤ,ੇ ਦੇਖੋ: mycolonoscopy.ca. 

“Optimizing colonoscopy” ਲੇਖਕ Harminder Singh ਅਤੇ John R. Walker, 2017, University of Manitoba, Canada 

Creative Commons ਐਟਰੀਿਬਊਸ਼ਨ-ਨ� ਡੈਰੀਵੇਿਟਵਜ਼ 4.0 ਇੰਟਰਨ� ਸ਼ਨਲ ਲਾਇਸੰਸ ਤਿਹਤ ਲਾਇਸੰਸਸ਼ਦੁਾ ਹੈ। ਤੁਸ� ਇਸ ਸਮੱਗਰੀ ਨੰੂ ਇਸਦੇ ਸੰਪੂਰਨ ਰੂਪ ਿਵੱਚ 

ਕਾਪੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਆਵੰਡਨ ਕਰਨ ਲਈ ਸੁਤੰਤਰ ਹੋ ਜਦ ਤੱਕ ਿਕ ਇਸ ਿਵੱਚ ਿਕਸੇ ਿਕਸਮ ਦਾ ਫੇਰ-ਬਦਲ ਨਹ� ਕੀਤਾ ਜ�ਦਾ (ਇਸ ਨਾਲ ਿਮਲਦ-ੇਜੁਲਦੇ ਕਾਰਜ ਨਹ� 

ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ)। 
 
 

 

 

 

  ਸਮੱਿਸਆ ਹੱਲ ਕਰਨਾ  

ਸਮੱਿਸਆ: ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਲਨ� ਸਕੋਪੀ ਵਾਸਤੇ ਸਵੇਰੇ ਦਾ ਸਮ� ਤਅੈ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੈ (ਿਜਵ� ਿਕ ਸਵਰੇੇ 9 ਵਜੇ) 

ਤ� ਤੁਹਾਨੰੂ 4 ਜ� 5 ਵਜੇ ਸਵੇਰੇ �ਠਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਕੁਝ ਲੋਕ� ਨੰੂ ਇਹ ਮੁਸ਼ਿਕਲ ਲਗਦਾ ਹੈ। 

ਸੁਝਾਅ: ਖੋਜ ਇਹ ਿਦਖਾ�ਦੀ ਹੈ ਿਕ ਜੁਲਾਬ ਵਾਲੀ ਤਰਲ ਦਵਾਈ ਦੇ ਅੱਧੇ ਭਾਗ ਨੰੂ ਟੈਸਟ ਤ� ਪਿਹਲ� ਵਾਲੀ 

ਸ਼ਾਮ ਨੰੂ ਲੈਣਾ ਅਤੇ ਅੱਧੇ ਭਾਗ ਨੰੂ ਟਸੈਟ ਵਾਲੀ ਸਵੇਰ ਨੰੂ ਲੈਣਾ ਆਂਤੜੀ ਨੰੂ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਿਬਹਤਰ 

ਰਿਹੰਦਾ ਹੈ ਅਤ ੇਇਸਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜ� ਿਬਹਤਰ ਕੋਲਨ� ਸਕੋਪੀਆਂ ਹੰੁਦੀਆ ਂਹਨ। ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਿਕ ਿਕਸੇ ਲੰਬ ੇਟਿਰੱਪ 

ਤ� ਪਿਹਲ� ਲੋਕ� ਨੰੂ ਅਕਸਰ ਜਲਦੀ �ਠਣਾ ਪ�ਦਾ ਹੈ। ਟਆੋਇਲਟ ਦੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਚੱਕਰ ਲਗਾਉਣ ਦਰੌਾਨ 

ਕੁਝ ਅਿਜਹੀਆ ਂਸਰਗਰਮੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਅਗਾ� ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਓ ਜੋ ਤਸੁ� ਸਵੱਖਤ ੇਕਰ ਸਕਦ ੇਹੋ (ਰੇਡੀਓ, 

ਸੰਗੀਤ, ਟੀਵੀ, ਕੰਿਪਊਟਰ)। 

ਸਮੱਿਸਆ: ਕੋਲਨ� ਸਕੋਪੀ ਕਰਨ ਿਵੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤੀ ਜ�ਦੀ ਹਵਾ ਦ ੇਕਰਕੇ ਕੁਝ ਲੋਕ ਟਸੈਟ 

ਦੇ ਬਾਅਦ ਗੈਸ ਬਣਨ ਦੀ ਸਮੱਿਸਆ ਮਿਹਸੂਸ ਕਰਦ ੇਹਨ। 

ਸੁਝਾਅ: ਪੈਦਲ ਤੁਰਨਾ ਇਸ ਅਿਹਸਾਸ ਦੇ ਸਬੰਧ ਿਵੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। 

ਸਮੱਿਸਆ: ਕੋਲਨ� ਸਕੋਪੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸੁਿਵਧਾ/ਹਸਪਤਾਲ ਤੱਕ ਪਹੰੁਚਣ ਲਈ ਤੁਹਾਨੰੂ ਲੰਬੀ ਡ�ਾਈਵ 

ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। 

ਸੁਝਾਅ: ਿਜ਼ਆਦਾਤਰ ਲੋਕ� ਨੰੂ ਇਹ ਲਗਦਾ ਹੈ ਿਕ ਕੋਲਨ� ਸਕੋਪੀ ਤ� ਦੋ ਘੰਟ ੇਪਿਹਲ� ਉਹਨ� ਨੰੂ ਟਆੋਇਲਟ 

ਦੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਚੱਕਰ ਨਹ� ਲਗਾਉਣ ੇਪ�ਦ।ੇ ਜੇ ਤੁਹਾਨੰੂ ਇੱਕ ਘੰਟੇ ਤ� ਵਧੇਰ� ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ, ਤ� 

ਕੋਲਨ� ਸਕੋਪੀ ਤ� ਪਿਹਲ� ਵਾਲੀ ਸ਼ਾਮ ਤ� ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਕੇ ਿਕਸੇ ਅਿਜਹੇ ਸਥਾਨ ’ਤ ੇਰਿਹਣਾ ਸਭ ਤ� ਵਧੀਆ ਰਿਹੰਦਾ 

ਹੈ ਜੋ ਕੋਲਨ� ਸਕੋਪੀ ਵਾਲੀ ਸੁਿਵਧਾ ਦੇ ਵਧੇਰੇ ਨ� ੜੇ ਹੋਵੇ। ਤੁਹਾਨੰੂ ਸਵੇਰੇ ਆਪਣ ੇਘਰ/ਹੋਟਲ ਿਵੱਚ� ਿਨਕਲਣ ਤ� 

ਅੱਧੇ ਘੰਟ ੇਤ� ਲੈਕੇ ਇੱਕ ਘੰਟਾ ਪਿਹਲ� ਤੱਕ ਆਪਣੀ ਜੁਲਾਬ ਵਾਲੀ ਦਵਾਈ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਕਰਨੀ 

ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। 
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