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 (Meroken)מרוקן באמצעות  – ביצוע קולונוסקופיה לקראת הכנה

  

 __ לכבוד________________ 

 (±גסטרוסקופיה)הנך מוזמן לבדיקת קולונוסקופיה 

 ________   אריך ___________   בשעהת  ביום _____ 

 

 אביב, -, תל12במכון גסטרו, בית חולים אסותא, רחוב הברזל 

 03-7645444, טלפון: 5קומה בניין אמבולטורי אסותא, 

  לבדיקה: ההכנה

 לקראת ההכנה חומר .הבדיקה הצלחת לשם ההכנה הוראות על להקפדה חשיבות קיימת

   בקבוקים.י נבש המגיע הגס המעי לריקון חומר , זהו(Meroken)נקרא מרוקן  הבדיקה

  :(לפני כשבוע)הבדיקה  לקראת

 פלוויקס ,קרטיה ,קומדין ,סינטרום, אספירין)קרישה  כגון: נוגדי תרופות ת/נוטל והינך במידה

 התרופה.  נטילת להפסקת בנוגע המטפל עם הרופא להתייעץ עליך ,(וכו

  קסרלטו וכדומה(. /  אליקוויס  /  פרדקסה /  א ניתן לבצע את הבדיקה באם הנך נוטל נוגדי קרישה )קומדין ל

אליקוויס וקסרלטו יש להפסיק יומיים   ימים לפני הבדיקה  5פלביקס   ימים לפני הבדיקה  5קומדין יש להפסיק 

  לפני הבדיקה, כתלוי בתפקודי כליות.

   חלופי.חובה להיוועץ עם רופא המשפחה לגבי עיתוי הפסקת הטיפול בנוגדי הקרישה/צורך בטיפול 

 שעות לפני הבדיקה.  12זריקה אחרונה –במידה וניתן קליקסאן 
 

 חשוב להקפיד לכן הגס, המעי של מוחלט בניקיון  צורך יש הבדיקה הצלחת את להבטיח כדי

 להלן:  כמפורט משלשלים חומרים ושתיית מתאימה כלכלה על

  כדורי פרמין. 2להשיג מכל בית המרקחת: מרוקן +  •

אכילת בשר אדום, ירקות  להפסיקשלושה ימים לפני הבדיקה יש  •

  ופירות ולהרבות בשתייה.

ניתן לגוון את התפריט עם פסטות, תפו"א, אורז, קציצות עוף, הודו או  •

 דג. 

 אחר הבדיקה!!הנהיגה אסורה ל –חשוב מאד לבוא עם מלווה 

  

 שעות טרם הבדיקה!!  6 (נוזלים כולל)מלא  צוםבחובה  מבצע/ת גסטרוסקופיה הנך אם
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 הנחיות כלליות : 

 

  :הבדיקה לפני יום

 

 ביום שלפני הבדיקה ניתן לאכול ארוחת בקר פרוסת לחם לבן עם גבינה, חמאה או ריבה .  •

 בצהריים ניתן לאכול פסטה, פירה, מרק צח, עוף או דג.  •

 מיצי, תה , מים: בלבד נוזלים לשתותרק  אלא מוצק מזון לאכול אין הבדיקה לפני שעות 24 •

 הללו אפשר הנוזלים קפוא. את לי'ג, צח עוף מרק, מקופסא מיץ פירות או מסוננים פירות

   .הצורך לפי ולהמתיק הגבלה ללא לשתות

 שעה  בכל צלולים נוזלים כוס לפחות - בשתייה להרבות יש •

 

  

   15:00לפני השעה שמתבצעות לבדיקות הנחיות 

 

 16:30מ"ג, והחל מהשעה  10עליך ליטול כדור פראמין  16:00בשעה  :לפני הבדיקה ביום •

ניתן לעשות הפסקה )דקות כוס עד תום הכמות  20-15ליטר של מרוקן כל  3לשתות 

ליטר מים. כשעה וחצי  3על ידי הוספת . את תמיסת המרוקן יש להכין (יהיבאמצע השת

 לאחר השתיה תתחילו לשלשל למשך מספר שעות. 

 

 15:00אחרי השעה שמתבצעות לבדיקות הנחיות 

 07:00מ"ג, והחל מהשעה  10עליך ליטול כדור פראמין  06:45בשעה  הבדיקה ביום •

ניתן לעשות הפסקה )דקות כוס עד תום הכמות  20-15ליטר של מרוקן כל  3לשתות 

ליטר מים. כשעה וחצי לאחר  3על ידי הוספת . את תמיסת המרוקן להכין (השתיהבאמצע 

  השתיה תתחילו לשלשל למשך מספר שעות .

כמו מעדן חלב )בבקר הבדיקה ניתן לשתות כוס משקה צלול ולאכול משהו קל ורך  •

 . (וכדומה

  .מוחלט בצום להיות עליך בצהרים 12:00 מהשעה החל •

  

 ההוראות ובביצוע מלא פעולה בשיתוף תלויה הבדיקה ותשאיכ להדגיש מאד חשוב

 רבה . ובקפידה המפורטות במלואן

 צואה שרידי. של צואה משאריות נקי גס מעי הוא הגס במעי וגושים פוליפים לזיהוי המפתח

 מאד בביצוע הקפידו אנא כן על באבחנה. לטעות לגרום ויכולים ופוליפים גושים מדמים

   .רבה תודה – כלשונן ההוראות

 

 להתקשר למשרדי  אבקשך שנקבע לך, המועד דחיית או לבדיקה ,ביטול בקשר לשאלות

 מדיקל אסיא

 

 

 וצוות אסיא מדיקל  בהצלחה ד"ר דין קרן

 8:00-21:00שעות בראשון עד חמישי נשמח לעמוד לשירותכם בימי 
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 באחת מהדרכים הבאות :

 

 

 

 

 

 לבדיקת קולונוסקופיהדף מידע לנבדק המוזמן 

 

 ?  מהי קולונוסקופיה

הטבעת )הפתח התחתון של המעי(, המאפשרת הסתכלות ישירה -קולונוסקופיה היא בדיקה דרך פי

 תלוי בניקיון המעי,)משך הבדיקה ויעילותה דקות  20-לתוך המעי הגס )הקולון(. הבדיקה נמשכת כ

 ( במבנה המעי ובשיתוף הפעולה שלך

  

  מכשיר הבדיקה:

ס"מ( דק כמו אצבע וגמיש )אלסטי(, דרכו ניתן לראות ולטפל  160  -הקולונסקופ הוא מכשיר ארוך )כ

בחלק הפנימי של המעי הגס ולהכניס אביזרים שונים לשם כריתת פוליפים, עצירת דימומים או לקיחת 

 דגימות למעבדה )ביופסיות(. 

  

 אופן שתיית תכשירי הבדיקה לסוגיהם השונים 

חשוב שתיית מים מ"ל אותם יש למהול בכוס מים כל אחד,  45בקבוקונים של  2-מגיע ב סופודקסה

 רבים במהלך ההכנה לבדיקה.  

ליטר נוזלים צלולים לאחר כל  2- 1.5שקיות להמסה במים עם שתייה של  2-מגיע ל פיקולקסה

 שקית. 

 ליטר מוכנה לשתייה.  3נוזל של  – מרוקןהואחרון 

כאשר המעי לא נקי, לא ניתן לבצע בדיקה טובה ויש צורך לחזור על לתשומת ליבך, 

 ההכנה לבדיקה חוזרת. 

 

   ? הבדיקהכיצד מתבצעת הבדיקה ומה מרגישים בזמן 

 את/ה תקבל/י חלוק נקי שתלבש/י לאחר שתפשיט/י את בגדיך.  •

בחדר הבדיקה תשאל אותך אחות שאלות שונות על מצב בריאותך, ניתוחים שעברת, תרופות  •
 שאתה נוטל באופן קבוע ורגישויות לתרופות. 
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 יבקשו ממך לחתום על טופס הסכמה לבדיקה.  •

 הצד.הבדיקה מתבצעת כאשר את/ה שוכב/ת על  •

האחות תחבר לאצבע שלך מכשיר קטן המגביר את בטיחות הבדיקה על ידי בדיקה של הדופק  •
 ורמת החמצן בדם.

 הרופא ייתן לך זריקת הרגעה לתוך הוריד, שתגרום לך להיות רדום/ה בזמן הבדיקה. •

 תוספת חמצן תינתן לפי הצורך.  •

נוחות -תו וזה עלול לגרום לאיבכדי שהרופא יוכל לראות היטב את המעי יוחדר אויר שינפח או •
 זמנית. 

   לפעמים צריך ללחוץ על הבטן מבחוץ בזמן הבדיקה בכדי לקדם את המכשיר. •

לפעמים צריך לשנות תנוחה )להסתובב מצד לצד( בזמן הבדיקה כדי שיהיה יותר קל להחדיר את  •
 המכשיר לכל אורך המעי הנס. 

 
 

 ?   מה קורה לאחר הבדיקה

כדי לשחרר את הלחץ שנוצר בבטן כתוצאה מהניפוח באוויר בזמן הבדיקה, יוכנס צינור דק דרך  •
 הטבעת. -פי

 את הצינור תוכל/י להוציא בעצמך כשתקום/י.  •

 יעבירו אותך עם המיטה להתאוששות בחדר אחר עד שתתעורר/י.  •

 אחרי שתתעורר/י תקבל/י שתייה.  •

 סוגל/ת לקום. דקות עד שתהיי/ה מ 60 - 30 –תנוח/י כ  •

 רופא ישחרר אותך, ימסור לך את תוצאות הבדיקה ומכתב עבור הרופא המטפל.  •

 מלווה בגלל השפעת זריקת ההרגעה. להגיע עם חשוב  •

   הנהיגה אסורה לאחר הבדיקה ! •

 לגבי אכילה לאחר הבדיקה תקבל/י הנחיות ע"י הרופא או האחות.    •

  
 

 ? ואילו תופעות לוואי יכולות להופיע לאחר הבדיקה ומה לעשות במקרה שיופיע
 

אם נלקחו דגימות למעבדה או כרתו לך פוליפ, יתכן ויופיע דימום. אם הדימום הוא קל, איו צורך  •
ממספר טיפות, נא לפנות לחדר מיון של בית חולים או למר"מ של בטיפול, אם הדימום הוא יותר 

 חולים.-קופת

כאבי בטן במשך יום יומיים, כתוצאה מנפוח האוויר בזמן הבדיקה אם יש תחושה של לעיתים  •
כאבי הבטן חזקים, נא להתקשר למכון או לרופא לפי מספר הטלפון שעל ההזמנה, או לפנות 

 לחדר מיון.

כתוצאה מזריקת ההרגעה שקבלת, לאחר הבדיקה מטושטש/ת במשך היום  את/ה עלול/ה להיות •
 לכן אסור לך לנהוג או לשתות משקאות חריפים באותו יום.

 לעיתים נדירות עלול להיגרם קרע או דימום אשר יחייבו תיקון ניתוחי. •
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 ? מתי מקבלים את תוצאות הבדיקה
 

 בדרך כלל הרופא הבודק מוסר את התוצאה לאחר הבדיקה. •

אם נלקחו דגימות לבדיקה, התוצאות מגיעות מהמעבדה רק כעבור שבועיים עד שלושה והמשך  •
 .המעקב יהיה במסגרת מרפאת הגסטרו בקהילה

 
 ושוב לתזכורת: 

במידה והנך סובל מכאב חמור בבטן, חום, צמרמורת, שלשול או צואה דמיים, או כל תסמין בלתי  •
 דםבהקמיון /עלייך לפנות לרופא –רגיל אחר 
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