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Değerli Hastamız; 

 Doktorunuz, kalın bağırsaklarınızın özel bir alet (Kolonoskop) ile muayene edilmesinin gerekli 

görmüştür. Bu muayenehanenin rahat yapılabilmesi için size, işlem öncesi bazı ilaçlar 

verilecektir. Daha sonra ucunda hassas kamera bulunan kolonoskop, makat yolu ile 

uygulanacaktır. İşlemden 4 gün önce kan sulandırıcı (xeralto, coraspin, plavix, coumadin vb.) 

ilaçları kesiniz. 

 Tetkik esnasında bu işlemi hatırlamamanız için size damar yoluyla bazı ilaçlar verileceğinden, 

işlemi takip eden 2 saat içinde hafif uyku hali devam edecektir. Bu süreyi gerekirse 

Hastanemizde geçirebilir veya yanınızdaki kişilerin yardımı ile evinize gidebilirsiniz. 

 Kolonoskopinin yapıldığı gün ARABA veya herhangi bir MAKİNE kullanmamanız ve ALKOL 

almamanız gerekmektedir. Ertesi sabah normal çalışma hayatınıza dönebilirsiniz. 

 Kolonoskopik tetkik için mutlaka yanınızda size yardımcı olabilecek biriyle geliniz. 

 İşlemden bir gün önce hafif bir kahvaltı yapınız. Öğle ve akşam yemeklerinde aşağıdaki 

‘’BERRAK İÇECEKLER’’ içinden istediğiniz kadarını içiniz. 

 BERRAK İÇECEKLER: 

 Portakal, cola, gazoz vb 

 Katı madde (pulp) içermeyen meyve suları (elma, beyaz üzüm, portakal suyu, 

limonata) 

 Su, çay, kahve (süt ya da krema katmadan) 

 Çorbalar: Az tuzlu, yağsız et suyu ya da tavuk suyu (Eti olmayacak), pirinç ve sebze 

içermeyen şehriye çorbası  

 Tatlılar: Sert şekerlemeler (Akide şekeri vb), katkısız jöleler. 

 DİKKAT! Hiçbir şekilde bitkisel gıdalar alınmayacak. 

 Eczaneden PİCOPREP şase adlı ilacı alınız. Randevudan bir gün önce saat 15:00’de bir 

kutudan çıkan iki adet poşetten birini bir bardak su içinde eritip için ve arkasından 1,5 litre su, 

saat 19:00’da diğer poşeti aynı şekilde içiniz. Gene arkasından 1,5 litre su içmelisiniz. 

 En az 5 su bardağı berrak sıvı (su, çay vb) içmeyi ihmal etmeyiniz. İlaca verilen yanıt kişiden 

kişiye değişebilir. Genellikle 30 dakika içinde tuvalete çıkacağınız için, tuvalet ihtiyacınızı 

giderebileceğiniz bir ortamda bulunmalısınız. 

 Randevu saatinden en az yarım saat (30 dakika) önce hastanede olunuz. 

Geçmiş olsun, sağlıklı günler dileriz.                                             

        Randevu Tarihi: ………/……../20....           Saati:…….:……                                                                                                  

                                                                                                           Genel Cerrahi Uzmanı 

                                                                                                          Op.Dr. D. Aziz Eryavuz 

 

 

 

 

 


