
موڤيربيب®
ما هو فحص الكولونوسكوبيا؟

كولونوسكوبيا هو إجراء طبي اعتيادي شائع الذي يستعمل من أجل فحص املرصان الغليظ. يقوم الطبيب من خالل هذا 
الفحص بالنظر إىل داخل املرصان بواسطة أنبوب بالستييك مرن ورفيع يف طرفه كامرية فيديو صغرية التي يتم إدخالها 

بلطف عن طريق فتحة الرشج.
يسمح الفحص بالنظر بشكل مبارش إىل جوانب املرصان الغليظ، أخذ عينات )خزعات(، أو إزالة بوليب )ورم الذي عادة 
ما يكون حميداً وينمو من الطبقة الداخلية للمرصان( حسب الحاجة. يتم القيام بالفحص عادة تحت تأثري التخدير )يف 

بعض األحيان تخدير شامل( ويستغرق نحو 30 دقيقة حتى ساعة.
من بعد االنتهاء من الفحص سوف تظل/تظلني ملدة نحو ساعتني للمراقبة حتى يختفي أثر مادة التخدير. من بعد ذلك 

سوف يكون بوسعك أن تأكل/تأكيل وترشب/ترشيب كاملعتاد.

التحضري للفحص:
يك يكون الفحص ناجحاً ويتمكن الطبيب من رؤية جوانب املرصان بوضوح، يجب أن يكون املرصان خالياً، لذلك يجب 

إتباع تعليامت استعامل املستحرض كام هي مفصلة فيام ييل يف نرشة املستهلك املرفقة بالعبوة. يف حال لديك أسئلة 
الرجاء استشارة الطاقم الطبي من وحدة التنظري التي يفرتض أن تجري/تجرين فيها الفحص.

من املهم الذكر بأن مدة الفحص ونجاحها تتأثر بحسن التحضري ومستوى نظافة املرصان.
يف حال أن املرصان ليس نظيفاً مبا يكفي، قد تكون هناك حاجة لتكرار الفحص يف موعد آخر.

معلومات عامة:
قبل الفحص بيوم ينصح بتجنب تناول مأكوالت غنية باأللياف ويجب التوقف عن استهالك طعام صلب قبل ساعة 	 

من بداية استعامل موڤيربيب وحتى االنتهاء من القيام بالفحص.
يجب توقع حدوث تربز بوترية عالية وعىل شكل سائل- الرجاء التأكد من أنه ميكن الذهاب للمرحاض يف كل وقت 	 

من بعد تناول موڤيربيب.
من أجل إرجاع السوائل التي يفقدها الجسم ومنع حدوث جفاف، يجب الحرص عىل استهالك سوائل صافية بكمية 	 

كبرية، ينصح بشكل خاص رشب عصائر الفاكهة صافية، حساء صايف، قهوة أو شاي من دون حليب.
من املهم التوقف عن تناول سوائل بشمل يف ذلك موڤيربيب، قبل ساعة واحدة عىل األقل من القيام بفحص 	 

الكولونوسكوبيا.
من بعد تحضري املحلول ميكن حفظه مغطى ملدة 24 ساعة بدرجة حرارة أقل من 25 مئوية أو يف الثالجة بدرجة 	 

حرارة ما بني 2-8 مئوية. الحفاظ عىل املحلول يف الثالجة قبل االستعامل يحسن بشكل ملحوظ من املذاق.
يجب الوصول إىل الفحص ومعك مرافق- مينع القيادة حتى 12 ساعة من بعد الفحص.	 
عليك التمعن بنرشة املستهلك الخاص مبوڤيربيب قبل االستعامل!	 



موڤيربيب®
تعليامت االستعامل:

موڤيربيب معد لتنظيف األمعاء قبل القيام بأي إجراء إكلينييك يف منطقة املرصان الذي يجب تنظيفه قبل القيام بهذا اإلجراء.
موڤيربيب هو مستحرض بطعم الليمون الذي يحوي 4 أكياس مسحوق من نوعني، كيسني كبريين رقم 1 وكيسني صغريين رقم 

2. من أجل إمتام عالج واحد نحن بحاجة لألكياس األربعة.

جرعة:
سوف يقوم الطبيب بتوجيهك بالنسبة لكيفية االستعامل والجرعة التي ينصح بها. الجرعة التي ينصح بها يف غياب تعليامت 

أخرى من الطبيب:
الجرعة التي ينصح بها هي لرتين من املحلول املحرض. يجب إنهاء العالج مبوڤيربيب عىل األقل ساعة واحدة قبل تنفيذ 

الفحص.

ميكن تناول موڤيربيب بطريقتني:
1. لرت من املحلول الجاهز من موڤيربيب يف املساء الذي يسبق القيام بالفحص ولرت آخر من املحلول املحرض من موڤيربيب 

مبكراً يف الصباح قبل تنفيذ الفحص.
2. لرتين من املحلول املحرض من موڤيربيب يف املساء قبل تنفيذ الفحص.

تناول الجرعة األوىل: تاريخ_________________ ساعة _________________

مرحلة 1: تحضري املحلول
يجب ضم محتوى الكيسني، كيس رقم 1 وكيس رقم 2 يف وعاء قياس وإضافة املاء من أجل استكامل الحجم حتى يبلغ لرت من 

املحلول. يجب تحريك املسحوق باملاء جيداً حتى الذوبان بشكل كامل والحصول عىل سائل صايف أو ضبابياً بعض اليشء.
يستغرق إجراء تذويب املسحوق يف املاء نحو خمس دقائق.

)مالحظة: يف حال أنه ال يوجد لديك وعاء للقياس- لرت 1 ماء= 4 كؤوس ماء(.

مرحلة 2: رشب املحلول
يجب رشب اللرت األول من املحلول عىل مدار ساعة حتى ساعتني.
يجب محاولة رشب كأس من املحلول املحرض كل 10-15 دقيقة.

ينصح بشدة مرافقة العالج مبوڤيربيب برشب لرت إضايف )نصف لرت من بعد الجرعة األوىل ونصف لرت من بعد الجرعة الثانية( 
من سائل صايف أياً كان يف كل وقت يالمئك، عىل سبيل املثال: ماء، عصري فاكهة من دون أجزاء فاكهة، حساء صايف، قهوة أو 

شاي من دون حليب، وكذلك مرشوبات خفيفة، وهذا من أجل منع حالة ظأم وجفاف.

تناول الجرعة الثانية: تاريخ_________________ ساعة _________________

مرحلة 3: كرر ما هو موصوف يف املرحلة 1 مع األكياس املتبقية يف العبوة )كيس رقم 1 وكيس رقم 2(.
مرحلة 4: كرر ما هو موصوف يف املرحلة 2.

يجب التوقف عن تناول سوائل مبا يف ذلك موڤيربيب، قبل ساعة واحدة عىل األقل من القيام بفحص الكولونوسكوبيا.

أضف محتوى أضف محتوى 
 كيس رقم 1 

أضف لرت ماء  
كيس رقم 2

   ارشب/ياخلط /ي  


