ਆਂਤੜੀ ਦੀ ਿਤਆਰੀ ਬਾਰੇ ਿਹਦਾਇਤ�
ਬਹੁਤ ਮਹੱ ਤਵਪੂਰਨ!
ਆਪਣੀ ਕੋਲਨ ਿਵੱ ਚ� ਮਲ (ਟੱ ਟੀ) ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱ ਢਣ 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 ਅੰ ਦਰੂਨੀ ਭਾਗ ਨੂੰ ਚੰ ਗੀ
ਤਰ�� ਨਹ� ਦੇਖ ਸਕਦਾ, ਤ� ਟੈਸਟ ਘੱ ਟ ਲਾਭਦਾਇਕ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਅਿਹਮ ਚੀਜ਼� ਦੇਖੇ ਜਾਣ ਤ� ਖੁੰ ਝ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ

!

ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੈਸਟ ਦੁਬਾਰਾ ਕਰਵਾਉਣਾ ਪਵੇ। ਜੇ ਕੋਲਨ ਸਾਫ਼ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤ� ਟੈਸਟ ਦੇ ਜੋਖ਼ਮ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ।
Pico-Salax ਦੀ ਵਰਤ� ਗੁਰਦੇ ਦੇ ਰੋਗ ਅਤੇ ਿਦਲ ਫੇਲ� ਹੋਣ ਵਰਗੀਆਂ ਿਸਹਤ ਸਮੱ ਿਸਆਵ� ਵਾਲੇ ਲੋ ਕ� ਦੁਆਰਾ ਨਹ� ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ
ਚਾਹੀਦੀ।
ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਲਨ�ਸਕੋਪੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਡਾਕਟਰ ਿਤਆਰੀ ਵਾਸਤੇ ਅਿਜਹੀਆਂ ਿਹਦਾਇਤ� ਦੇਵੇ ਜੋ ਇਹਨ� ਿਹਦਾਇਤ� ਤ� ਿਭੰ ਨ
ਹੋਣ। ਜੇ ਉਹ ਹੇਠਲੀਆਂ ਿਹਦਾਇਤ� ਤ� ਿਭੰ ਨ ਹੋਣ ਤ� ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਉਹਨ� ਦੀ ਹੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੋ।
ਕਦਮ 1. ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਲਨ�ਸਕੋਪੀ ਤ� ਇੱਕ ਹਫ਼ਤਾ ਪਿਹਲ�: ਮੱ ਕੀ, ਸਣ/ਪੋਸਤ/ਿਤਲ� ਦੇ ਬੀਜ,
ਬਦਾਮ, ਮੱ ਛੀ ਦੇ ਤੇਲ, ਜ� ਆਇਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਿਜਸ ਿਵੱ ਚ 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 ਦਵਾਈਆਂ (laxatives) ਲੈ ਲਓ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਪਰਚੀ ਦੀ
ਲੋ ੜ ਨਹ� ਪਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਇਹ ਫਾਰਮੇਸੀ ਦੇ ਕਾ�ਟਰ ਦੇ ਿਪਛਲੇ ਪਾਸੇ ਰੱ ਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹੋਣ।
ਫਾਰਮਾਿਸਸਟ ਨੂੰ ਪੁੱ ਛੋ। (ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਡਾਕਟਰ ਜੁਲਾਬ ਵਾਸਤੇ ਹੇਠ� ਿਦੱ ਤੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਨਾਲ�
ਿਵਿਭੰ ਨ ਦਵਾਈਆਂ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦੇਵ।ੇ ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀਆਂ ਿਹਦਾਇਤ� ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੋ।)
•

2 Dulcolax (ਿਜਸਨੂੰ bisacodyl ਵੀ ਿਕਹਾ ਜ�ਦਾ ਹੈ) 5 ਿਮ.ਗ�ਾ. ਗੋਲ਼ੀਆਂ

•

2 ਪੈਕੇਟ (ਇੱ ਕ ਡੱ ਬਾ) Pico-Salax.

•

ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਡਾਕਟਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਪਰੋਕਤ Pico-Salax ਦੇ ਿਵਕਲਪ� ਵਜ� ਿਕਸੇ ਹੋਰ ਜੁਲਾਬ ਵਾਲੀ
ਕੋਲਨ�ਸਕੋਪੀ ਬਾਰੇ ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਾਸਤੇ, ਦੇਖੋ: mycolonoscopy.ca.
“Optimizing colonoscopy” ਲੇ ਖਕ Harminder Singh ਅਤੇ John R. Walker, 2017, University of Manitoba, Canada

Creative Commons ਐਟਰੀਿਬਊਸ਼ਨ-ਨ�ਡੈਰੀਵੇਿਟਵਜ਼ 4.0 ਇੰ ਟਰਨ�ਸ਼ਨਲ ਲਾਇਸੰ ਸ ਤਿਹਤ ਲਾਇਸੰ ਸਸ਼ੁਦਾ ਹੈ। ਤੁਸ� ਇਸ ਸਮੱ ਗਰੀ ਨੂੰ ਇਸਦੇ ਸੰ ਪੂਰਨ ਰੂਪ ਿਵੱ ਚ
ਕਾਪੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਆਵੰ ਡਨ ਕਰਨ 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 ਸਕਦੇ)।

ਦਵਾਈ ਦੀ ਵਰਤ� ਕਰਨ ਲਈ ਕਹੇ ਿਜਵ� ਿਕ Lyte ਪ�ੈ�ਪ (Golytely ਜ� Colyte ਜ� PegLyte ਜ� KleanPrep) ਜ� Bi-PegLyte. ਤੁਹਾਡੇ ਡਾਕਟਰ ਵੱ ਲ� ਿਸਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜੁਲਾਬ ਵਾਲੀ ਦਵਾਈ ਦੀ ਵਰਤ�
ਕਰੋ

•

ਜੁਲਾਬ ਵਾਲੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਲ� ਦੇ ਸਮ� ਕੁਝ ਲੋ ਕ� ਨੂੰ ਜੀਅ ਮਤਲਾਉਣ ਦੀ ਸਮੱ ਿਸਆ ਹੋ ਜ�ਦੀ ਹੈ। ਹੋ
ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੁਸ� Gravol ਵਰਗੀ ਜੀਅ-ਮਤਲਾਉਣ ਿਵਰੋਧੀ ਦਵਾਈ ਲੈ ਣੀ ਚਾਹ�। ਫਾਰਮਾਿਸਸਟ ਤੁਹਾਨੂੰ
ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਿਵਕਲਪ ਿਦਖਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਕੋਲਨ�ਸਕੋਪੀ ਬਾਰੇ ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਾਸਤੇ, ਦੇਖੋ: mycolonoscopy.ca.
“Optimizing colonoscopy” ਲੇ ਖਕ Harminder Singh ਅਤੇ John R. Walker, 2017, University of Manitoba, Canada

Creative Commons ਐਟਰੀਿਬਊਸ਼ਨ-ਨ�ਡੈਰੀਵੇਿਟਵਜ਼ 4.0 ਇੰ ਟਰਨ�ਸ਼ਨਲ ਲਾਇਸੰ ਸ ਤਿਹਤ ਲਾਇਸੰ ਸਸ਼ੁਦਾ ਹੈ। ਤੁਸ� ਇਸ ਸਮੱ ਗਰੀ ਨੂੰ ਇਸਦੇ ਸੰ ਪੂਰਨ ਰੂਪ ਿਵੱ ਚ
ਕਾਪੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਆਵੰ ਡਨ ਕਰਨ 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 ਸਕਦੇ)।

ਕਦਮ 3. ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਲਨ�ਸਕੋਪੀ ਤ� ਇੱਕ ਿਦਨ ਪਿਹਲ�
•

ਕੋਲਨ�ਸਕੋਪੀ ਸਮਾਪਤ ਹੋਣ ਤੱ ਕ ਕੋਈ ਵੀ ਠ�ਸ ਭੋਜਨ ਨਾ ਖਾਓ।

•

ਕੋਲਨ�ਸਕੋਪੀ ਦੇ ਸਮ� ਤ� ਦੋ ਘੰ ਟੇ ਪਿਹਲ� ਤੱ ਕ ਕੇਵਲ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਤਰਲ ਪਦਾਰਥ ਪੀਓ। ਇਹ ਉਹ ਤਰਲ
ਪਦਾਰਥ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ ਿਜੰ ਨ�� ਦੇ ਆਰ-ਪਾਰ ਤੁਸ� ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ‘ਸਹੀ ਤਰਲ ਪਦਾਰਥ’ ਦੱ ਸਣ ਵਾਲੀ ਸੂਚੀ
ਹੇਠ� ਦੇਖ।ੋ ਕੌ ਫੀ ਜ� ਚਾਹ ਿਮੱ ਠ� ਨਾਲ ਠੀਕ ਹਨ ਪਰ ਕੋਈ ਦੁੱ ਧ ਜ� ਵਾਈਟਨਰ ਨਾ ਵਰਤੋ।

•

ਜਦ ਵੀ ਤੁਸ� ਜਾਗਦੇ ਹੋਵ� ਤ� ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਤਰਲ ਪਦਾਰਥ� ਦਾ ਇੱ ਕ ਗਲਾਸ ਹਰ ਘੰ ਟੇ ਪੀਣ ਦੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਕਰੋ।

ਉਹ ਤਰਲ ਪਦਾਰਥ ਜੋ ਸਹੀ ਹਨ:
� ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਸੂਪ

ਭੋਜਨ ਅਤੇ ਤਰਲ ਪਦਾਰਥ ਜੋ ਸਹੀ ਨਹ� ਹਨ:
�ਬ�ੈ�ਡ, ਦਾਣੇ ਜ� ਚਾਵਲ ਨਹ�

� ਸੇਬ ਦਾ ਜੂਸ, ਸਫੈਦ ਅੰ ਗੂਰ� ਦਾ ਜੂਸ, ਸਫੈਦ

�ਭੋਜਨ ਦੇ ਟੁਕਿੜਆਂ ਵਾਲੇ ਕੋਈ ਸੂਪ ਨਹ�

ਕਰੇਨਬੈਰੀ ਜੂਸ

ਚੱ ਲਣਗੇ

� ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਜ� ਿਨੰਬੂ ਵਾਲਾ

�ਮੀਟ, ਮੱ ਛੀ, ਪੋਲਟਰੀ ਜ� ਸਮੁੰ ਦਰੀ ਭੋਜਨ ਨਹ�

Gatorade/Powerade
� ਿਜੰ ਜਰ ਏਲ, ਅਤੇ ਪਾਣੀ

�ਕੋਈ ਫ਼ਲ਼ ਜ� ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਨਹ�

� ਕੌ ਫੀ ਜ� ਚਾਹ (ਚੀਨੀ ਅਤੇ ਸਵੀਟਨਰ ਸਹੀ ਹਨ) �ਕੋਈ ਦੁੱ ਧ ਜ� ਡੇਅਰੀ ਉਤਪਾਦ ਨਹ�
� ਕੁਲਫੀਆਂ (ਲਾਲ ਜ� ਜਾਮਣੀ ਨਹ�)
ਿਨੰਬੂ ਜ� ਸੰ ਤਰੇ ਵਾਲਾ Jello

�ਲਾਲ, ਨੀਲਾ ਜ� ਜਾਮਣੀ ਤਰਲ ਪਦਾਰਥ ਨਹ�
�ਕੋਈ ਅਲਕੋਹਲ ਵਾਲੇ ਪੀਣ-ਪਦਾਰਥ ਨਹ�

ਕਦਮ 4. ਕੋਲਨ�ਸਕੋਪੀ ਤ� ਇੱਕ ਿਦਨ ਪਿਹਲ� ਸ਼ਾਮ 6:00 ਵਜੇ –
ਜੁਲਾਬ ਵਾਲੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਲੈ ਣਾ
•

2 Dulcolax (bisacodyl) ਦੀਆਂ ਗੋਲ਼ੀਆਂ ਲਓ

•

Pico-Salax ਦੇ ਇੱ ਕ ਪੈਕਟ
ੇ ਨੂੰ ਠੰਢੇ ਪਾਣੀ ਦੇ 150 ਿਮ.ਲੀ. (ਇੱ ਕ ਮੱ ਗ) ਿਵੱ ਚ ਘੋਲ਼ ਲਓ। ਪੂਰੀ ਤਰ�� ਘੁਲ਼
ਜਾਣ ਤੱ ਕ ਿਹਲਾਓ। ਇਸ ਜੁਲਾਬ ਵਾਲੀ ਦਵਾਈ ਨੂੰ ਪੀ ਲਓ। ਫੇਰ ਅਗਲੇ 2 ਘੰ ਿਟਆਂ ਿਵੱ ਚ 1.5 ਤ� 2 ਿਲਟਰ
ਤੱ ਕ ਵੰ ਨ-ਸੁਵੰਨ� ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਤਰਲ ਜ� ਸਪੋਰਟਸ ਿਡ�ੰ ਕ ਪੀਓ (ਿਨਰੋਲ ਪਾਣੀ ਨਾ ਪੀਓ)। ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਡਾਕਟਰ
ਕੋਲਨ�ਸਕੋਪੀ ਬਾਰੇ ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਾਸਤੇ, ਦੇਖੋ: mycolonoscopy.ca.

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

Creative Commons ਐਟਰੀਿਬਊਸ਼ਨ-ਨ�ਡੈਰੀਵੇਿਟਵਜ਼ 4.0 ਇੰ ਟਰਨ�ਸ਼ਨਲ ਲਾਇਸੰ ਸ ਤਿਹਤ ਲਾਇਸੰ ਸਸ਼ੁਦਾ ਹੈ। ਤੁਸ� ਇਸ ਸਮੱ ਗਰੀ ਨੂੰ ਇਸਦੇ ਸੰ ਪੂਰਨ ਰੂਪ ਿਵੱ ਚ
ਕਾਪੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਆਵੰ ਡਨ ਕਰਨ 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 ਸਕਦੇ)।

ਜੁਲਾਬ ਵਾਲੀ ਿਕਸੇ ਿਵਿਭੰ ਨ ਦਵਾਈ ਦੀ ਿਸਫਾਰਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤ� ਕੋਲਨ�ਸਕੋਪੀ ਤ� ਪਿਹਲ� ਦੀ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ 6 ਅਤੇ
8 ਵਜੇ ਦੇ ਿਵਚਕਾਰ ਜੁਲਾਬ ਵਾਲੀ ਦਵਾਈ ਦਾ ਪਿਹਲਾ ਅੱ ਧਾ 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 ਤੁਹਾਨੂੰ �ਘ ਆਉਣ ਲੱਗੇ।

•

ਜੁਲਾਬ ਵਾਲੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਲੈ ਣਾ ਮਹੱ ਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਜੁਲਾਬ ਵਾਲੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਰਬਾਰ ਪਤਲੀਆਂ ਟੱ ਟੀਆਂ ਆਉਣਗੀਆਂ। ਟੀਚਾ ਹੈ ਤਰਲ ਟੱ ਟੀਆਂ ਿਲਆਉਣਾ, ਜੋ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਤ� ਲੈ ਕੇ
ਪੀਲੇ ਰੰ ਗ ਦੀਆਂ ਹੋਣ। (ਯਾਦ ਰੱ ਖੋ, ਜਦ ਤੁਸ� ਿਕਸੇ ਬਰਫੀਲੇ ਤੂਫਾਨ ਿਵੱ ਚ ਗੱ ਡੀ ਚਲਾ�ਦੇ ਹੋ ਤ�
ਸੜਕ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਮੁਸ਼ਿਕਲ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ�� ਹੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਡਾਕਟਰ ਵੀ ਕੋਲਨ�ਸਕੋਪੀ ਵਾਸਤੇ
ਸਾਫ਼-ਸਾਫ਼ ਨਹ� ਦੇਖ ਸਕਦਾ ਜਦ ਤੱ ਕ ਿਕ ਕੋਲਨ ਚੰ ਗੀ ਤਰ�� ਸਾਫ਼ ਨਾ ਹੋਵ।ੇ )

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 ਘੰ ਟੇ ਪਿਹਲ�, Pico-Salax ਦੇ ਦੂਜੇ ਪੈਕੇਟ ਨੂੰ 150 ਿਮ.ਲੀ. (ਇੱ ਕ
ਮੱ ਗ) ਠੰਢੇ ਪਾਣੀ ਿਵੱ ਚ ਘੋਲ਼ ਲਓ; ਪੂਰੀ ਤਰ�� ਘੁਲ਼ ਜਾਣ ਤੱ ਕ ਿਹਲਾ�ਦੇ ਰਹੋ। ਇਸ ਜੁਲਾਬ ਵਾਲੀ ਦਵਾਈ
ਨੂੰ ਪੀ ਲਓ। ਫੇਰ ਅਗਲੇ 2 ਘੰ ਿਟਆਂ ਿਵੱ ਚ 1.5 ਤ� 2 ਿਲਟਰ ਤੱ ਕ ਵੰ ਨ-ਸੁਵੰਨ� ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਤਰਲ ਜ�
ਸਪੋਰਟਸ ਿਡ�ੰ ਕ ਪੀਓ (ਿਨਰੋਲ ਪਾਣੀ ਨਾ ਪੀਓ)। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਡਾਕਟਰ ਨ� ਿਕਸੇ ਹੋਰ ਜੁਲਾਬ ਵਾਲੀ ਦਵਾਈ
ਦੀ ਿਸਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਤ� ਇਸਦੇ ਦੂਜੇ ਅੱ ਧੇ ਭਾਗ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਲਨ�ਸਕੋਪੀ ਤ� 4 ਘੰ ਟੇ ਪਿਹਲ� ਲਓ।

•

ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਲਨ�ਸਕੋਪੀ ਤ� ਘੱ ਟੋ ਘੱ ਟ 2 ਘੰ ਟੇ ਪਿਹਲ� ਸਾਰੇ ਤਰਲ ਪਦਾਰਥ ਪੀਣਾ ਛੱ ਡ ਿਦਓ

•

ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਟੱ ਟੀਆਂ ਤਰਲ, ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਤ� ਲੈ ਕੇ ਪੀਲੇ ਰੰ ਗ ਦੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ
ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਆਂਤੜੀ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਸਪੱ ਸ਼ਟ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੇਖਣ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾ�ਦਾ ਹੈ।
ਕੋਲਨ�ਸਕੋਪੀ ਬਾਰੇ ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਾਸਤੇ, ਦੇਖੋ: mycolonoscopy.ca.

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

Creative Commons ਐਟਰੀਿਬਊਸ਼ਨ-ਨ�ਡੈਰੀਵੇਿਟਵਜ਼ 4.0 ਇੰ ਟਰਨ�ਸ਼ਨਲ ਲਾਇਸੰ ਸ ਤਿਹਤ ਲਾਇਸੰ ਸਸ਼ੁਦਾ ਹੈ। ਤੁਸ� ਇਸ ਸਮੱ ਗਰੀ ਨੂੰ ਇਸਦੇ ਸੰ ਪੂਰਨ ਰੂਪ ਿਵੱ ਚ
ਕਾਪੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਆਵੰ ਡਨ ਕਰਨ 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 ਸਕਦੇ)।

ਕਦਮ 6. ਿਕਸੇ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੈਸਟ ਵਾਸਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਟੈਸਟ ਤ� ਬਾਅਦ ਘਰੇ
ਛੱ ਡਣ ਲਈ ਨਾਲ ਿਲਆਓ
•

ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਿਕਸੇ ਨੂੰ ਿਲਆਉਣਾ ਮਹੱ ਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਜੋ ਟੈਸਟ ਤ� ਬਾਅਦ ਪ�ਦਾਨ ਕੀਤੇ ਜ�ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਸੁਣਨ
ਲਈ ਰੁਕ ਸਕੇ ਅਤੇ ਫੇਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਘਰੇ ਿਲਜਾ ਸਕੇ। ਉਹਨ� ਨੂੰ ਨਤੀਿਜਆਂ ਨੂੰ ਿਲਖਣ ਲਈ ਅਤੇ ਇਹ ਪੁੱ ਛਣ
ਲਈ ਕਹੋ ਿਕ ਕੀ ਭਿਵੱ ਖ ਦੇ ਸਾਲ� ਿਵੱ ਚ ਇੱ ਕ ਹੋਰ ਕੋਲਨ�ਸਕੋਪੀ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਿਦੱ ਤਾ ਜ�ਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼�ਤ
ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤੀਆ� ਜ�ਦੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਕਰਕੇ ਕੋਲਨ�ਸਕੋਪੀ ਤ� ਬਾਅਦ ਤੁਸ� �ਘ ਮਿਹਸੂਸ
ਕਰ�ਗੇ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੁਸ� ਨਤੀਿਜਆਂ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱ ਸੀਆਂ ਗੱ ਲ� ਨੂੰ ਯਾਦ ਨਾ ਰੱ ਖ�। ਟੈਸਟ ਦੇ ਤੁਰੰਤ
ਬਾਅਦ ਕਾਰ ਚਲਾਉਣਾ ਖਤਰਨਾਕ ਹੋਵੇਗਾ।

•

�ਘ ਅਤੇ ਚੇਤਾ ਭੁੱ ਲਣ ਦਾ ਅਸਰ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੱ ਕ ਿਕਸੇ ਨੂੰ ਟੈਸਟ ਤ� ਬਾਅਦ 24 ਘੰ ਟੇ ਤੱ ਕ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ
ਰਿਹਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤੁਸ� ਕੋਈ ਕਾਰ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹ� ਹੋਵਗ
� ।ੇ

ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਲਨ�ਸਕੋਪੀ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ: ਜੇ ਕੋਲਨ�ਸਕੋਪੀ ਵਾਸਤੇ ਿਤਆਰੀ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਈ
ਸਵਾਲ ਹਨ, ਜ� ਜੇ ਤੁਸ� ਿਕਸੇ ਸਮੱ ਿਸਆਵ� ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤ� ਉਸ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਦਫਤਰ ਨੂੰ ਕਾਲ
ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੋ ਕੋਲਨ�ਸਕੋਪੀ ਕਰੇਗਾ (ਜਦ ਤੱ ਕ ਿਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਿਕਸੇ ਿਵਿਭੰ ਨ ਨੰਬਰ ’ਤੇ
ਕਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਿਹਦਾਇਤ� ਨਹ� ਿਦੱ ਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ)। ਓਥੇ ਮੌਜਦ
ੂ ਅਮਲੇ ਨੂੰ ਸਵਾਲ� ਨੂੰ ਿਨਪਟਾਉਣ ਦਾ
ਅਨੁਭਵ ਹੈ। ਿਜ਼ਆਦਾਤਰ ਦਫਤਰ ਬਕਾਇਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਿਦਨ� ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 9 ਤ� ਸ਼ਾਮ 4 ਵਜੇ ਤੱ ਕ ਖੁੱ ਲ�ੇ ਰਿਹੰ ਦੇ
ਹਨ। ਤੁਹਾਡਾ ਫਾਰਮਾਿਸਸਟ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਬਕਾਇਦਾ ਦਵਾਈਆਂ ਤ� ਅਤੇ ਕੋਲਨ�ਸਕੋਪੀ ਵਾਸਤੇ ਿਤਆਰੀ ਕਰਨ
ਲਈ ਵਰਤੀਆਂ ਜ�ਦੀਆਂ ਿਵਿਭੰ ਨ ਜੁਲਾਬ ਵਾਲੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਤ� ਚੰ ਗੀ ਤਰ�� ਜਾਣੂੰ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਹ
ਮਦਦਗਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੀ ਪ�ਦਾਨ ਕਰਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਰੱ ਦ ਕਰਨਾ: ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੈਸਟ ਰੱ ਦ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਹੈ ਤ� ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਕੋਲਨ�ਸਕੋਪੀ ਬੁਿਕੰ ਗ ਆਿਫਸ ਨੂੰ
ਛੇਤੀ ਤ� ਛੇਤੀ ਸੂਿਚਤ ਕਰੋ। ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਯਾਦ ਰੱ ਖੋ ਿਕ ਜੇ ਤੁਸ� ਆਖਰੀ ਿਮੰ ਟ ’ਤੇ ਰੱ ਦ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜ� ਿਬਨ�
ਰੱ ਦ ਕਰਨ ਦੇ ਆਪਣੀ ਤੈਅਸ਼ੁਦਾ ਮੁਲਾਕਾਤ ’ਤੇ ਪਹੁੰ ਚਦੇ ਹੀ ਨਹ�, ਤ� ਕੀਮਤੀ ਸਮ� ਿਵਅਰਥ ਚਲਾ ਜਾਵੇਗਾ
ਜਦ ਿਕਸੇ ਹੋਰ ਉਡੀਕਵਾਨ ਵਾਸਤੇ ਕੋਲਨ�ਸਕੋਪੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਜੇ ਤੁਸ� ਆਪਣੀ ਕੋਲਨ�ਸਕੋਪੀ ਤ� ਖੁੰ ਝ
ਜ�ਦੇ ਹੋ ਜ� ਰੱ ਦ ਕਰ ਿਦੰ ਦੇ ਹੋ, ਤ� ਦੁਬਾਰਾ ਬੁੱ ਕ ਕੀਤੀ ਕੋਲਨ�ਸਕੋਪੀ ਵਾਸਤੇ ਕਈ ਮਹੀਿਨਆਂ ਲਈ ਉਡੀਕ
ਕੋਲਨ�ਸਕੋਪੀ ਬਾਰੇ ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਾਸਤੇ, ਦੇਖੋ: mycolonoscopy.ca.
“Optimizing colonoscopy” ਲੇ ਖਕ Harminder Singh ਅਤੇ John R. Walker, 2017, University of Manitoba, Canada
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ਕਰਨੀ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਮੁਲਾਕਾਤ ਰੱ ਦ ਕਰਨ ਲਈ ਅਤੇ ਇੱ ਕ ਹੋਰ ਮੁਲਾਕਾਤ ਤੈਅ ਕਰਨ ਲਈ
ਜਲਦੀ ਤ� ਜਲਦੀ ਕਾਲ ਕਰਨਾ ਅਿਹਮ ਹੈ

ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਲਨ�ਸਕੋਪੀ ਦੇ ਨਤੀਜੇ: ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਲਨ�ਸਕੋਪੀ ਦੇ ਠੀਕ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਿਮਲਣ ਵਾਲੇ
ਨਤੀਿਜਆਂ ਤ� ਇਲਾਵਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱ ਕ ਿਲਖਤੀ ਿਰਪੋਰਟ ਵੀ ਪ�ਾਪਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਨਤੀਿਜਆਂ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ
ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਹਨ ਤ� ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਲਨ�ਸਕੋਪੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਡਾਕਟਰ ਜ� ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਰਵਾਰਕ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ
ਸੰ ਪਰਕ ਕਰੋ।

ਕੋਲਨ�ਸਕੋਪੀ ਬਾਰੇ ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਾਸਤੇ, ਦੇਖੋ: mycolonoscopy.ca.
“Optimizing colonoscopy” ਲੇ ਖਕ Harminder Singh ਅਤੇ John R. Walker, 2017, University of Manitoba, Canada
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ਕਾਪੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਆਵੰ ਡਨ ਕਰਨ 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 ਸਕਦੇ)।

ਸਮੱ ਿਸਆ ਹੱ ਲ ਕਰਨਾ
ਸਮੱ ਿਸਆ: ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਲਨ�ਸਕੋਪੀ ਵਾਸਤੇ ਸਵੇਰੇ ਦਾ ਸਮ� ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੈ (ਿਜਵ� ਿਕ ਸਵੇਰੇ 9 ਵਜੇ)
ਤ� ਤੁਹਾਨੂੰ 4 ਜ� 5 ਵਜੇ ਸਵੇਰੇ �ਠਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਕੁਝ ਲੋ ਕ� ਨੂੰ ਇਹ ਮੁਸ਼ਿਕਲ ਲਗਦਾ ਹੈ।

ਸੁਝਾਅ: ਖੋਜ ਇਹ ਿਦਖਾ�ਦੀ ਹੈ ਿਕ ਜੁਲਾਬ ਵਾਲੀ ਤਰਲ ਦਵਾਈ ਦੇ ਅੱ ਧੇ ਭਾਗ ਨੂੰ ਟੈਸਟ ਤ� ਪਿਹਲ� ਵਾਲੀ
ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਲੈ ਣਾ ਅਤੇ ਅੱ ਧੇ ਭਾਗ ਨੂੰ ਟੈਸਟ ਵਾਲੀ ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਲੈ ਣਾ ਆਂਤੜੀ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਿਬਹਤਰ
ਰਿਹੰ ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜ� ਿਬਹਤਰ ਕੋਲਨ�ਸਕੋਪੀਆਂ ਹੁੰ ਦੀਆਂ ਹਨ। ਯਾਦ ਰੱ ਖੋ ਿਕ ਿਕਸੇ ਲੰਬੇ ਟਿਰੱ ਪ
ਤ� ਪਿਹਲ� ਲੋ ਕ� ਨੂੰ ਅਕਸਰ ਜਲਦੀ �ਠਣਾ ਪ�ਦਾ ਹੈ। ਟੋਆਇਲਟ ਦੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਚੱ ਕਰ ਲਗਾਉਣ ਦੌਰਾਨ
ਕੁਝ ਅਿਜਹੀਆਂ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਅਗਾ� ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਓ ਜੋ ਤੁਸ� ਸਵੱ ਖਤੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ (ਰੇਡੀਓ,
ਸੰ ਗੀਤ, ਟੀਵੀ, ਕੰ ਿਪਊਟਰ)।

ਸਮੱ ਿਸਆ: ਕੋਲਨ�ਸਕੋਪੀ ਕਰਨ ਿਵੱ ਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤੀ ਜ�ਦੀ ਹਵਾ ਦੇ ਕਰਕੇ ਕੁਝ ਲੋ ਕ ਟੈਸਟ
ਦੇ ਬਾਅਦ ਗੈਸ ਬਣਨ ਦੀ ਸਮੱ ਿਸਆ ਮਿਹਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਨ।
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