ਮੋਵੀਪ੍ਰਪ੍
ੈ (Moviprep) ਦੀ

ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕੋਲੋਨੋਸਕੋਪ੍ੀ
GI ਯੂਨਨਟ:

ਮਰੀਜ਼ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਕਤਾਬਚਾ

Colonoscopy using Moviprep

ਕੋਲੋਨੋਸਕੋਪ੍ੀ ਕੀ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ?
ਕੋਲੋਨੋਸਕੋਪੀ ਵੱ ਡੀ ਆਂਤੜੀ ਜਾਂ ਕੋਲੋਨ ਦਾ ਇੱ ਕ ਮੁਆਇਨਾ ਹੁੁੰ ਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਪਰਕਕਕਿਆ ਨੁੰ ਕਿਨ ਲਈ ਵਿਤੇ

ਜਾਂਦੇ ਯੁੰ ਤਿ ਨੁੰ ਕੋਲੋਨੋਸਕੋਪ ਕਕਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਇੱ ਕ ਪਤਲੀ ਲਚਕਦਾਿ ਕਿਊਬ ਹੁੁੰ ਦੀ ਹੈ ਕਜਸ ਦੇ ਕਸਿੇ 'ਤੇ
ਿੋਸ਼ਨੀ ਹੁੁੰ ਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੁੰ ਤੁਹਾਡੀ ਗੁਦਾ ਅੁੰ ਦਿ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਯੁੰ ਤਿ ਤੋਂ ਕਚੱ ਤਿ ਨੁੰ ਸਕਰੀਨ 'ਤੇ

ਿਰਾਂਸਫਿ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਜਸ ਨਾਲ ਆਪਿੇਿਿ ਨੁੰ ਆਂਤੜੀ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਕਹੱ ਕਸਆਂ ਨੁੰ ਦੇਖਣ ਦੀ ਖੁੱ ਲਹ ਕਮਲਦੀ ਹੈ
ਕਜਹਨਾਂ ਦਾ ਕਨਦਾਨ ਕਿਨ ਲਈ ਨੇੜੇਂ ਤੋਂ ਮੁਆਇਨਾ ਕਿਨ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੁੁੰ ਦੀ ਹੈ।

ਪਰਕਕਕਿਆ ਆਮ ਤੌਿ 'ਤੇ ਤਕਲੀਫਦੇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੁੰ ਦੀ ਪਿ ਥੋੜਹੀ ਬੇਆਿਾਮੀ ਵਾਲੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਮਿੀਜ਼ਾਂ ਨੁੰ
ਭਾਿੇਪਣ ਅਤੇ ਅਫਾਿੇ ਦਾ ਅਕਹਸਾਸ ਹੁੁੰ ਦਾ ਹੈ ਜੋ ਮੁੱ ਖ ਤੌਿ 'ਤੇ ਉਸ ਹਵਾ ਕਿਕੇ ਹੁੁੰ ਦਾ ਹੈ ਕਜਸ ਨੁੰ ਕੋਲੋਨੋ ਸਕੋਪ

ਕਵੱ ਚ ਇੱ ਕ ਚੈਨਲ ਿਾਹੀਂ ਆਂਤੜੀ ਤੱ ਕ ਪਹੁੁੰ ਚਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਹਵਾ ਮਹੱ ਤਵਪਿਨ ਹੁੁੰ ਦੀ ਹੈ ਕਕਉਂਕਕ ਇਹ
ਆਂਤੜੀ ਨੁੰ ਥੋੜਹਾ ਫੁਲਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਜਸ ਨਾਲ ਆਪਿੇਿਿ ਆਂਤੜੀ ਦਾ ਚੁੰ ਗੀ ਤਿਹਾਂ ਨਾਲ ਮੁਆਇਨਾ ਕਿ ਸਕਦਾ

ਹੈ। ਅਫਾਿੇ ਜਾਂ ਪੇਿ ਦੀ ਬੇਆਿਾਮੀ ਦੇ ਕਕਸੇ ਤਿਹਾਂ ਦੇ ਅਕਹਸਾਸ ਪਰਕਕਕਿਆ ਦੇ ਮੁਕੁੰਮਲ ਹੋਣ ਨਾਲ ਜਲਦੀ ਹੀ
ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਗੇ।

ਕੋਲੋਨੋਸਕੋਪ੍ੀ ਨਕਉਂ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ?
ਤੁਹਾਡੇ ਹਸਪਤਾਲ ਕਵਚਲੇ ਕਨਸਲਿੈਂਿ ਨੇ ਸਲਾਹ ਕਦੱ ਤੀ ਹੋਵੇਗੀ ਕਕ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਆਂਤੜੀ ਦਾ ਬਹੁਤ

ਕਿਆਨਪਿਵਕ ਮੁਆਇਨਾ ਕਿਵਾਓ। ਕੋਲੋਨੋਸਕੋਪੀ ਅਨੀਮੀਆ (ਖਨ ਦੀ ਕਮੀ), ਪੇਿ ਦਿਦ, ਿੱ ਿੀ ਜਾਣ

ਕਵੱ ਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਜਾਂ ਕਪਛਲੇ ਿਸਤੇ ਤੋਂ ਖਨ ਵੱ ਗਣ ਵਿਗੇ ਲੱਛਣਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਇੱ ਕ ਵਿੀਆ

ਤਿੀਕਾ ਹੈ। ਇਹ ਸੁੰ ਭਵ ਹੁੁੰ ਦਾ ਹੈ ਕਕ ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਆਂਤੜੀ ਦੀਆਂ ਸਮੱ ਕਸਆਵਾਂ ਦਾ ਪਕਿਵਾਿਕ ਇਕਤਹਾਸ ਹੈ ਤਾਂ
ਤੁਹਾਡੇ ਕਨਸਲਿੈਂਿ ਨੇ ਕੋਲੋਨੋਸਕੋਪੀ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਅਕਜਹੇ ਹੋਿ ਕਾਿਨ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਕਜਸ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਡਾਕਿਿ ਨੇ ਤੁਹਾਨੁੰ ਇਸ ਿੈਸਿ ਲਈ ਭੇਕਜਆ ਹੈ। ਹੋ
ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਕ ਤੁਸੀਂ ਐਕਸਿੇ ਕਵਭਾਗ ਕਵੱ ਚ ਪਕਹਲਾਂ ਹੀ ਬੇਿੀਅਮ ਏਕਨਮਾ ਜਾਂਚ ਕਿਵਾਈ ਸੀ ਪਿ

ਕੋਲਨੋਸਕੋਪੀ ਆਂਤੜੀ ਦੀਆਂ ਪਿਤਾਂ ਦੀ ਕਜ਼ਆਦਾ ਨੇਕੜਓਂ ਜਾਂਚ ਕਿਨ ਦਾ ਕਬਹਤਿ ਤਿੀਕਾ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਿੀ

ਆਂਤੜੀ ਦੀਆਂ ਪਿਤਾਂ ਦੇ ਛੋਿੇ ਕਿਸ਼ ਨਮਨੇ ਲੈ ਣ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਕੋਲਨੋਸਕੋਪੀ ਦੌਿਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ
ਸਕਦਾ ਹੈ। ਨਮਕਨਆਂ ਜਾਂ ਬਾਇਓਪਸੀਆਂ ਨੁੰ ਕਵਸ਼ਲੇ ਸ਼ਣ ਲਈ ਲੈ ਬਾਿਿਿੀ ਕਵੱ ਚ ਭੇਕਜਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ
ਨਾਲ ਸਮੱ ਕਸਆ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਕਵੱ ਚ ਮਦਦ ਕਮਲਦੀ ਹੈ।

ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਕ ਤੁਹਾਨੁੰ ਦੱ ਕਸਆ ਕਗਆ ਹੋਵੇ ਕਕ ਤੁਹਾਡੀ ਆਂਤੜੀ ਕਵੱ ਚ ਪੌਕਲਪ (ਫੋੜੇ) ਹਨ, ਕਜਹਨਾਂ ਬਾਿੇ

ਬੇਿੀਅਮ ਏਕਨਮਾ, ਕਸਗਮੌਇਡੋਸਕੋਪੀ ਜਾਂ ਸਕੈਨ ਕਿਵਾਉਣ ਦੌਿਾਨ ਪਤਾ ਲੱਕਗਆ ਸੀ। ਕੋਲੋਨੋਸਕੋਪੀ ਆਂਤੜੀ
ਕਵੱ ਚੋਂ ਪੌਕਲਪ ਨੁੰ ਜਲਦੀ ਨਾਲ, ਅਸਾਨੀ ਨਾਲ ਅਤੇ ਸੁਿੱਕਖਅਤ ਢੁੰ ਗ ਨਾਲ ਕੱ ਢਣ ਦਾ ਕਬਹਤਿੀਨ ਤਿੀਕਾ ਹੈ।
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ਕੋਲਨੋਸਕੋਪ੍ੀ ਦੇ ਨਵਕਲਪ੍ ਕੀ ਹਨ?
ਮਿੀਜ਼ਾਂ ਨੁੰ ਆਮ ਤੌਿ ਬੇਿੀਅਮ ਏਕਨਮਾ ਲਈ ਭੇਕਜਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਐਕਸਿੇ ਕਵਭਾਗ ਕਵੱ ਚ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਇਸ ਿੈਸਿ ਲਈ ਆਂਤੜੀ ਨੁੰ ਬੇਿੀਅਮ ਿਾਤ ਵਾਲੇ ਘੋਲ ਨਾਲ ਭਕਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਆਂਤੜੀ ਦੀਆਂ ਪਿਤਾਂ 'ਤੇ

ਜੁੰ ਮ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਐਕਸਿੇ 'ਤੇ ਸਫੈਦ ਿੁੰ ਗ ਵੱ ਜੋਂ ਕਦਖਾਈ ਕਦੁੰ ਦਾ ਹੈ। ਬੇਿੀਅਮ ਏਕਨਮਾ ਆਂਤੜੀ ਕਵੱ ਚ ਕਕਸੇ ਵੀ
ਅਸਿਾਿਣ ਚੀਜ਼ ਨੁੰ ਕਦਖਾਏਗਾ ਕਜਸ ਕਵੱ ਚ ਪੌਕਲਪ ਜਾਂ ਡਾਇਵਿਿੀਕੁਲਿ ਕਬਮਾਿੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਹ

ਸਮੱ ਕਸਆਵਾਂ ਬਾਿੇ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਵਿੀਆ ਹੁੁੰ ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸੁਿੱਕਖਅਤ ਹੈ ਪਿ ਇਸ ਮੁਆਇਨੇ
ਦੌਿਾਨ ਬਾਇਓਪਸੀਆਂ ਨਹੀਂ ਲਈਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਜਾਂ ਪੌਕਲਪ ਨੁੰ ਕੱ ਕਢਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ।

ਕੀ ਕੋਲਨੋਸਕੋਪ੍ੀ ਨਾਲ ਦਰਦ ਹੋਵੇਗਾ?
ਜਾਂਚ ਦੌਿਾਨ ਤੁਸੀਂ ਹਲਕੀ ਕਜਹੀ ਬੇਆਿਾਮੀ ਮਕਹਸਸ ਕਿ ਸਕਦੇ ਹੋ: ਅਕਜਹਾ ਇਸ ਲਈ ਹੁੁੰ ਦਾ ਹੈ ਕਕਉਂਕਕ
ਂ ੋਸਕੋਕਪਸਿ ਨੁੰ ਕੋਲੋਨੋਸਕੋਪ ਨੁੰ ਮੋੜਨ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੁੁੰ ਦੀ ਹੈ।
ਆਂਤੜੀ ਕਵੱ ਚ ਮੋੜ ਹੁੁੰ ਦੇ ਹਨ ਕਜਹਨਾਂ ਕਵੱ ਚੋਂ ਐਡ
ਤੁਹਾਨੁੰ ਥੋੜਹਾ ਅਫਾਿਾਪਣ ਮਕਹਸਸ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੁੰ ਿੌਇਲਿ ਜਾਣ ਦੀ ਇੱ ਛਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ

ਅਕਹਸਾਸ ਆਂਤੜੀ ਕਵੱ ਚ ਹਫਾ ਭਿਨ ਕਿਨ ਕਿਕੇ ਇਸ ਦੇ ਫੈਲਣ ਕਿਕੇ ਹੁੁੰ ਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਅਕਹਸਾਸ ਜਲਦੀ ਹੀ
ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।

ਤੁਹਾਨੁੰ ਕਮਡਾਜ਼ੋਲਮ (Midazolam) ਨਾਮਕ ਸ਼ਾਂਤਕਾਿੀ ਦਵਾਈ ਦਾ ਿੀਕਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਜੋ ਤੁਹਾਨੁੰ
ਅਿਾਮ ਅਤੇ ਉਨੀਂਦਿਾ ਮਕਹਸਸ ਕਿਵਾਏਗਾ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੁੰ ਕਕਸੇ ਵੀ ਬੇਆਿਾਮੀ ਤੋਂ ਿਾਹਤ ਦੁਆਉਣ ਲਈ

ਪੈਥੀਡਾਇਨ (pethidine) ਵੀ ਕਦੱ ਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਬਹੁਤ ਮਿੀਜ਼ਾਂ ਨੁੰ ਪਰਕਕਕਿਆ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਬਾਿੇ ਬਹੁਤ
ਘੱ ਿ ਯਾਦ ਿਕਹੁੰ ਦਾ ਹੈ।

ਜੇ ਬਾਇਓਪਸੀਆਂ ਲਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਜਾਂ ਪੌਕਲਪ ਨੁੰ ਕੱ ਕਢਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੁੰ ਕਕਸੇ ਤਿਹਾਂ ਦੀ
ਬੇਆਿਾਮੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ।

ਕਜਹਨਾਂ ਮਿੀਜ਼ਾਂ ਨੁੰ ਪਰਕਕਕਿਆ ਐਨੀ ਬੇਆਿਾਮੀ ਵਾਲੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਕਕ ਉਹ ਇਸ ਨੁੰ ਸਕਹਣ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਕਦੇ
(ਇਹ ਕੋਈ ਹੋਿ ਡਾਕਿਿੀ ਸਮੱ ਕਸਆਵਾਂ ਕਿਕੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ) ਉਹਨਾਂ ਨੁੰ ਦਿਦ ਤੋਂ ਵਿੇਿੇ ਿਾਹਤ ਲਈ ਅਤੇ
ਬੇਆਿਾਮੀ ਕਵੱ ਚ ਮਦਦ ਵਾਸਤੇ Equanox (ਇਕੁਆਨੌਕਸ) (ਗੈਸ ਅਤੇ ਹਵਾ) ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ
ਂ ੋਸਕੋਕਪਸਿ ਸਮੱ ਕਸਆ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ
(ਕਕਿਪਾ ਕਿਕੇ Equanox ਵਾਲਾ ਭਾਗ ਦੇਖੋ)। ਇਸ ਨਾਲ ਐਡ
ਕਵੱ ਚ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਅਕਹਮ ਜਾਂਚ ਪਿੀ ਕਿ ਸਕੇਗਾ।
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ਇਕਆਨੌਕਸ (Equanox)
ਇਕੁਆਨੌਕਸ 50 ਫੀਸਦੀ ਨਾਇਿਿਸ ਆਕਸਾਈਡ ਅਤੇ 50 ਫੀਸਦੀ ਆਕਸੀਜਨ ਦਾ ਕਮਸ਼ਿਣ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ
ਇਸ ਨੁੰ ‘ਗੈਸ ਜਾਂ ਹਵਾ’ ਵੱ ਜੋਂ ਜਾਣ ਸਕਦੇ ਹੋ।
ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਕਉਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ?

ਇਹ ਥੋੜਹੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਦਿਦ ਅਤੇ ਬੇਆਿਾਮੀ ਤੋਂ ਿਾਹਤ ਦੁਆਉਣ ਲਈ ਕਦੱ ਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੁੰ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਅਤੇ
ਭਾਈਚਾਿੇ ਕਵੱ ਚ ਪੱ ਿੀਆਂ ਬਦਲਣ, ਖਾਸ ਤੌਿ 'ਤੇ ਸਾੜ ਦੇ ਮਿੀਜ਼ਾਂ ਦੀਆਂ, ਜਾਂ ਹਾਦਕਸਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਿੁੱ ਿੀਆਂ
ਹੱ ਡੀਆਂ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਥਾਂ ਤੋਂ ਕਹੱ ਲੇ ਹੋਏ ਜੋੜਾਂ ਵਿਗੀਆਂ ਸੱ ਿਾਂ ਵਾਲੇ ਮਿੀਜ਼ਾਂ ਲਈ ਵਿਕਤਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਇਸ ਨੁੰ ਕੋਲੋਨੋਸਕੋਪੀ ਵਿਗੇ ਮੁਆਇਕਨਆਂ ਜਾਂ ਪਰਕਕਕਿਆਵਾਂ ਦੌਿਾਨ ਬੇਆਿਾਮੀ ਤੋਂ ਿਾਹਤ ਪਹੁੁੰ ਚਾਉਣ ਲਈ

ਵੀ ਵਿਕਤਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਕਉਂਕਕ ਇਹ ਸੁਿੱਕਖਅਤ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਿੁੰਤ ਵਿਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਘੱ ਿ ਤੋਂ ਘੱ ਿ
ਮਾੜੇ ਪਰਭਾਵ ਹੁੁੰ ਦੇ ਹਨ।

ਇਕਆਨੌਕਸ (ਗੈਸ ਅਤੇ ਹਵਾ) ਨਕਸ ਨੂੁੰ ਪ੍ੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ?
ਇਕੁਆਨੌਕਸ ਉਹਨਾਂ ਸਾਕਿਆਂ ਮਿੀਜ਼ਾਂ ਲਈ ਉਪਲਬਿ ਹੋਵੇਗੀ ਕਜਹਨਾਂ ਨੁੰ ਇਸ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੋਵੇਗੀ। ਪਿ, ਕੁਝ
ਅਪਵਾਦ ਹਨ ਅਤੇ ਕੁਝ ਕਸਹਤ-ਸਮੱ ਕਸਆਵਾਂ ਹਨ ਕਜੱ ਥੇ ਮਿੀਜ਼ਾਂ ਨੁੰ ਇਕੁਆਨੌਕਸ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ
ਜੋ ਹੇਠਾਂ ਕਦੱ ਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ:


ਂ ੀਸੀਮਾ
ਗੁੰ ਭੀਿ ਐਫ



ਛਾਤੀ ਦੀ ਹਾਲੀਆ ਸਿਜਿੀ



ਨਮਨੀਆ



ਸੁਿਾਖ ਵਾਲੀ ਹਾਲੀਆ ਸਿਜਿੀ



ਆਂਤੜੀ ਕਵੱ ਚ ਿੁਕਾਵਿ (ਇਸ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਤੁਹਾਡੇ ਮੈਡੀਕਲ ਪਰੈਕਿੀਸ਼ਨਿ ਦੁਆਿਾ ਕੀਤਾ
ਜਾਵੇਗਾ)



ਕਸਿ ਦੀ ਹਾਲੀਆ ਸੱ ਿ



ਕੁੰ ਨ ਦੇ ਕਵਚਲੇ ਕਹੱ ਸੇ ਦੀ ਿੁਕਾਵਿ ਜਾਂ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ



ਕੁੰ ਨ ਦੀ ਹਾਲੀਆ ਸਿਜਿੀ
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ਪੇਿ ਦੀ ਫੁਲਾਵਿ (ਸੋਕਜਸ਼)



ਉਹ ਮਿੀਜ਼ ਜੋ ਯੁੰ ਤਿ ਪਕੜੇ ਿੱ ਖਣ ਲਈ ਸਿੀਿਕ ਤੌਿ 'ਤੇ ਅਸਮਿੱ ਥ ਹੁੁੰ ਦੇ ਹਨ



ਉਹ ਮਿੀਜ਼ ਕਜਹਨਾਂ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਕਵੱ ਚ ਪਾਣੀ ਹੇਠਾਂ ਗੋਤਾ ਲਗਾਇਆ ਹੈ



ਕੁਝ ਦਵਾਈਆਂ ਲੈ ਿਹੇ ਮਿੀਜ਼ ਕਕਉਂਕਕ ਇਹ ਇਕੁਆਨੌਕਸ ਦੇ ਅਸਿ ਨੁੰ ਵਿਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ



ਜੋ ਮਿੀਜ਼ ਅਲਕੋਹਲ ਦੇ ਨਸ਼ੇ ਕਵੱ ਚ ਹਨ ਕਕਉਂਕਕ ਇਹ ਇਕੁਆਨੌਕਸ ਦੇ ਪਰਭਾਵ ਨੁੰ ਵਿਾ ਸਕਦੀ ਹੈ

ਇਕਆਨੌਕਸ ਨੂੁੰ ਨਕਵੇਂ ਵਰਨਤਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ?
ਤੁਹਾਨੁੰ ਨਿਕਸੁੰ ਗ ਸਿਾਫ ਦੁਆਿਾ ਕਦਖਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਕਕ ਉਪਕਿਣ ਨੁੰ ਕਕਵੇਂ ਵਿਤਣਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੁੰ ਗਕਹਿੇ

ਸਾਹ ਭਿਨ ਲਈ ਕਕਹਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮਾਊਥਪੀਸ, ਜੋ ਤੁਹਾਨੁੰ ਆਪਣੇ ਬੁੱ ਲਹਾਂ ਕਵਚਕਾਿ ਫੜਨ ਦੀ ਲੋ ੜ
ਹੋਵੇਗੀ, ਿਾਹੀਂ ਇਕੁਆਨੌਕਸ ਨੁੰ ਸਾਹ ਨਾਲ ਅੁੰ ਦਿ ਕਖੱ ਚੋਗੇ। ਲੋ ੜ ਪੈਣ 'ਤੇ ਵਿਤਣ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਹੈਂਡ ਪੀਸ ਨੁੰ
ਆਪਣੇ ਆਪ ਪਕੜੋਗੇ।

ਇਕੁਆਨੌਕਸ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੁੰ ਥੋੜਹੀ ਦੇਿ ਲਈ ਨੀਂਦ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਹੈਂਡਸੈੈੱਿ ਦੀ ਪਕੜ ਕਢੱ ਲੀ ਹੋ

ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਘੱ ਿ ਉਨੀਂਦਿੇ ਮਕਹਸਸ ਕਿਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਜੇਕਿ ਤੁਹਾਨੁੰ ਅਜੇ ਵੀ ਇਸ ਦੀ ਲੋ ੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ

ਤੁਸੀਂ ਇਕੁਆਨੌਕਸ ਦੀ ਵਿਤੋਂ ਉਦੋਂ ਤੱ ਕ ਜਾਿੀ ਿੱ ਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਦੋਂ ਤੱ ਕ ਤੁਹਾਡੀ ਪਰਕਕਕਿਆ ਮੁਕੁੰਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋ
ਜਾਂਦੀ।

ਇਕਆਨੌਕਸ ਨੂੁੰ ਵਰਤਣ ਦੇ ਕੋਈ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵ, ਜੋਖਮ ਜਾਂ ਉਲਝਣਾਂ ਹਨ?
ਕਈ ਮਿੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਇਕੁਆਨੌਕਸ ਨੁੰ ਵਿਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੀ ਕੱ ਚਾ ਹੋਣ, ਚੱ ਕਿ ਆਉਣ, ਬੌਂਦਲਾਉਣ ਵਾਲੀ

ਸਕਥਤੀ ਹੋਣ, ਖੁਸ਼ਕ ਮੁੰ ਹ ਅਤੇ ਕਸਿ ਚਕਿਾਉਣ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਬਾਿੇ ਦੱ ਕਸਆ ਹੈ ਪਿ ਕਜ਼ਆਦਾਤਿ ਮਿੀਜ਼ਾਂ
ਕਵੱ ਚ ਇਹ ਪਰਭਾਵ ਜਲਦੀ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

ਜਦੋਂ ਇਕੁਆਨੌਕਸ ਨੁੰ ਢੁਕਵੇਂ ਅਤੇ ਸਹੀ ਤਿੀਕੇ ਨਾਲ ਵਿਕਤਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਬਹੁਤ ਸੁਿੱਕਖਅਤ ਹੁੁੰ ਦੀ
ਹੈ।

ਮੇਰੀ ਦਵਾਈ ਬਾਰੇ ਕੀ ਹੈ?
ਤੁਹਾਨੁੰ ਆਪਣੀਆਂ ਦਵਾਈ ਦੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਆਮ ਵਾਂਗ ਲੈ ਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ ਪਿ ਲੋ ਹ -ਤੱ ਤ ਦੀਆਂ
ਗੋਲੀਆਂ, ਅਤੇ ਸਿਲ ਬਲਕਕੁੰ ਗ (ਿੱ ਿੀ ਨੁੰ ਭਾਿਾ ਕਿਨ ਵਾਲੀ) ਦਵਾਈ ਕਜਵੇਂ ਕਕ ਫਾਇਬੋਜੈਲ (Fybogel),
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ਿੈਗੁਲਨ (Regulan), ਲੋ ਪੇਿਾਮਾਇਡ (Loperamide), ਲੋ ਮੀਿੋਲ (Lomitol), ਕੋਡੀਨ ਫਾਸਫੇਿ
(Codeine Phosphate) ਨਾ ਲਵੋ।

ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਮ ਤੌਿ 'ਤੇ ਉੱਪਿ ਕਦੱ ਤੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਕਵੱ ਚੋਂ ਕੋਈ ਲੈਂ ਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੁੰ ਆਪ੍ਣੀ ਅਪ੍ਾਇੁੰਟਮੈਂਟ ਤੋਂ
ਨਤੁੰ ਨ ਨਦਨ ਪ੍ਨਹਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੁੰ ਲੈ ਣਾ ਬੁੰ ਦ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਜਮਾਉ-ਨਵਰੋਧੀ

ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵਾਰਫਨਰਨ (WARFARIN), ਐਸਨਪ੍ਰਨ (ASPIRIN) ਜਾਂ ਕਲੋ ਪ੍ੀਡੋਜੈਲ (CLOPIDOGEL)
ਵਿਗੀਆਂ ਖਨ ਪਤਲਾ ਕਿਨ ਦੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਲੈ ਿਹੇ ਹੋ ਅਤੇ ਇਸ ਬਾਿੇ ਨਹੀਂ ਦੱ ਕਸਆ ਕਗਆ ਹੈ ਕਕ ਕੀ

ਤੁਹਾਨੁੰ ਆਪਣੀ ਪਰਕਕਕਿਆ ਤੋਂ ਪਕਹਲਾਂ ਆਪਣੀ ਦਵਾਈ ਲੈ ਣੀ ਜਾਿੀ ਿੱ ਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਬੁੰ ਦ ਕਿ ਦੇਣੀ
ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਕਿਪਾ ਕਿਕੇ ਸਲਾਹ ਲੈ ਣ ਲਈ ਜੀਆਈ (GI) ਯਕਨਿ ਨਾਲ ਸੁੰ ਪਿਕ ਕਿੋ।
ਡਾਇਨਬਟੀਜ਼ ਲਈ ਦਵਾਈ

ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਡਾਇਬਕਿਕ (ਸ਼ੱ ਕਿ ਿੋਗੀ) ਹੋ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੁੰ ਇਸ ਬਾਿੇ ਸਲਾਹ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੈ ਕਕ ਆਂਤੜੀਆਂ ਨੁੰ ਕਤਆਿ
ਕਿਦੇ ਸਮੇਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕਸਹਤ-ਸਮੱ ਕਸਆ ਦੀ ਕਕਵੇਂ ਸੁੰ ਭਾਲ ਕਿਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੁੰ ਆਪਣੀ ਅਪਾਇੁੰ ਿਮੈਂਿ

ਕਮਲਣ 'ਤੇ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ GI ਯਕਨਿ ਨਾਲ ਸੁੰ ਪਿਕ ਕਿਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੁੰ ਇੱ ਕ ਸਲਾਹ ਦੇਣ
ਵਾਲਾ ਕਕਤਾਬਚਾ ਭੇਕਜਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਕਕਿਪਾ ਕਿਕੇ ਆਂਤੜੀ ਨੁੰ ਕਤਆਿੀ ਕਿਦੇ ਸਮੇਂ ਆਪਣੀ ਬਲੱਡ ਸ਼ਗਿ (ਖਨ ਕਵਚਲੀ ਸ਼ੱ ਕਿ) ਦੀ ਕਨਯਕਮਤ
ਤੌਿ 'ਤੇ ਜਾਂਚ ਕਿੋ ਅਤੇ ਪਰਕਕਕਿਆ ਕਿਵਾਉਣ ਲਈ ਘਿੋਂ ਿਵਾਨਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਕਹਲਾਂ ਵੀ ਅਕਜਹਾ ਕਿੋ।

ਆਂਤੜੀ ਨੂੁੰ ਨਤਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਮੈਨੁੰ ੂ ਨਕਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੋਵਗ
ੇ ੀ?


ਆਪਣੀ ਪਰਕਕਕਿਆ ਤੋਂ ਕਤੁੰ ਨ ਕਦਨ ਪਕਹਲਾਂ ਤੁਹਾਨੁੰ ਉਹ ਭੋਜਨ ਖਾਣੇ ਬੁੰ ਦ ਕਿਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ
ਕਜਹਨਾਂ ਕਵੱ ਚ ਿੇਸ਼ਾ ਹੁੁੰ ਦਾ ਹੈ। ਿੇਸ਼ੇ ਨੁੰ ਪਚਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਅਤੇ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਿੱ ਿੀ ਕਵੱ ਚ
ਭਾਿਾਪਣ ਕਲਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਕ ਤੁਹਾਡੀ ਪਰਕਕਕਿਆ ਚੁੰ ਗੀ ਤਿਹਾਂ ਕੀਤੀ
ਜਾਵੇ ਆਂਤੜੀ ਦੇ ਪਿੀ ਤਿਹਾਂ ਖਾਲੀ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੁੁੰ ਦੀ ਹੈ। ਨਜਨਹਾਂ ਭੋਜਨਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ
ਕਵੱ ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ:


ਸੁੰ ਪਿਨ ਅਨਾਜ ਦੀ ਬਰੈਡ ਅਤੇ ਪਾਸਤੇ, ਕਗਿੀਆਂ ਅਤੇ ਬੀਜ।



ਕੋਈ ਵੀ ਫਲ, ਫਲ ਦਾ ਕਛਲਕਾ ਅਤੇ ਡਰਾਈ ਫਿਿ (ਸੁਕਾਏ ਹੋਏ ਫਲ)।



ਕਛਲਕੇ ਵਾਲੀਆਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਕਜਵੇਂ ਕਕ ਮਿਿ, ਬੀਨਜ਼ ਅਤੇ ਮੱ ਕੀ।
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ਉਹ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੇ ਕਜਹਨਾਂ ਦੇ ਡੁੰ ਡਲ ਹੁੁੰ ਦੇ ਹਨ, ਕਮਸਾਲ ਲਈ ਬਰੋਕਲੀ, ਫੁਲ ਗੋਭੀ ਅਤੇ
ਪੱ ਤਾ ਗੋਭੀ।





ਕਿੜਾ ਸਖਤ ਮੀਿ।



ਅਕਜਹੇ ਫਲ ਦੇ ਜਸ ਕਜਹਨਾਂ ਕਵੱ ਚ ਗੁੱ ਦਾ ਹੁੁੰ ਦਾ ਹੈ।

ਤੁਹਾਨੁੰ ਆਂਤੜੀ ਨੁੰ ਕਤਆਿ ਕਿਨ ਲਈ ਨਾਲ ਨੱਥੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਪੜਹ ਕੇ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ
ਕਿਕੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਕਵੱ ਚ ਮਦਦ ਕਿੋਗੇ ਕਕ ਤੁਹਾਡੀ ਆਂਤੜੀ ਸਾਫ ਹੈ।

ਮੋਵੀਪ੍ਰੈਪ੍ ਲੈ ਣ ਲਈ ਹਦਾਇਤਾਂ
ਜੇ ਤਹਾਡਾ ਟੈਸਟ ਸਵੇਰ ਵੇਲੇ ਹੈ
ਆਪ੍ਣੇ ਮਆਇਨੇ ਤੋਂ ਇੱਕ ਨਦਨ ਪ੍ਨਹਲਾਂ ਤੁਹਾਨੁੰ ਅੱ ਗੇ ਕਦੱ ਤੀਆਂ ਗੱ ਲਾਂ ਕਿਨ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੋਵੇਗੀ:
ਸਵੇਰੇ 9 ਵਜੇ - ਸਵੇਿੇ 9 ਵਜੇ ਤੋਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਾ ਖਾਓ ਕਕਉਂਕਕ ਮੁਆਇਨੇ ਲਈ ਤੁਹਾਡੀ ਆਂਤੜੀ ਨੁੰ ਪਿੀ ਤਿਹਾਂ
ਖਾਲੀ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੁੁੰ ਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਫ (ਪਾਿਦਿਸ਼ੀ) ਤਿਲ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਜਵੇਂ ਕਕ ਪਾਣੀ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਫ

(ਪਾਿਦਿਸ਼ੀ) ਸਪ, ਸਕਵੈਸ਼ (ਬਲੈ ਕਕਿੁੰ ਿ ਨਹੀਂ ਕਕਉਂਕਕ ਇਸ ਨਾਲ ਆਂਤੜੀ ਕਵੱ ਚ ਿੱ ਬੇ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਹਨ),
ਕਾਲੀ ਚਾਹ (ਬਗੈਿ ਦੁੱ ਿ ਤੋਂ ਚਾਹ) ਜਾਂ ਕੌ ਫੀ।
ਸ਼ਾਮ 5 ਵਜੇ - ਮੋਵੀਪਰੈਪ ਦਾ ਪਕਹਲਾ ਕਲਿਿ ਕਤਆਿ ਕਿੋ ਅਤੇ ਇਸ ਨੁੰ ਪੀ ਲਵੋ। ਕਕਿਪਾ ਕਿਕੇ ਹੇਠਾਂ
ਕਦੱ ਤੀਆਂ ਕਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਿੋ:
ਮੋਵੀਪ੍ਰੈਪ੍ ਘੋਲ ਬਣਾਉਣਾ
ਕਦਮ 1


ਮੋਵੀਪਰੈਪ ਦੇ ਹਿੇਕ ਬਕਸੇ ਕਵੱ ਚ ਦੋ ਸੀਲ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਪਲਾਸਕਿਕ ਬੈਗ ਹੁੁੰ ਦੇ ਹਨ। ਹਿੇਕ ਬੈਗ ਕਵੱ ਚ
ਇੱ ਕ ਥੈਲੀ A ਕਚੁੰ ਨਹ ਵਾਲੀ ਅਤੇ ਇੱ ਕ ਥੈਲੀ B ਕਚੁੰ ਨਹ ਵਾਲੀ ਹੁੁੰ ਦੀ ਹੈ।



ਇੱ ਕ ਬੈਗ ਨੁੰ ਖੋਲੋ ਹ ਅਤੇ ਥੈਲੀ A ਅਤੇ B ਕੱ ਢ ਲਵੋ।



ਥੈਲੀ A ਅਤੇ ਥੈਲੀ B ਦੀ ਸਮੱ ਗਿੀ ਨੁੰ ਇੱ ਕ ਜੱ ਗ ਕਵੱ ਚ ਪਾ ਕਦਓ। ਇਸ ਕਵੱ ਚ 1 ਕਲਿਿ (ਜਾਂ 1¾

ਕਪੁੰ ਿ) ਪਾਣੀ (ਠੁੰਡਾ ਨਾ ਹੋਵੇ) ਪਾਓ ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਤੱ ਕ ਇਸ ਨੁੰ ਕਹਲਾਓ ਜਦੋਂ ਤੱ ਕ ਪਾਉਡਿ ਪਿੀ ਤਿਹਾਂ
ਨਹੀਂ ਘੁਲ ਜਾਂਦਾ ਅਤੇ ਘੋਲ ਪਾਿਦਿਸ਼ੀ ਜਾਂ ਥੋੜਹਾ ਗੁੰ ਿਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ
ਸਕਵੈਸ਼ (ਬਲੈ ਕਕਿੁੰ ਿ ਨਹੀਂ) ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ।
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ਕਦਮ 2


ਉਦੋਂ ਤੱ ਕ ਹਿੇਕ 15 ਤੋਂ 30 ਕਮੁੰ ਿਾਂ ਬਾਅਦ ਮੋਵੀਪਰੈਪ ਕਡਰੁੰ ਕ ਦਾ ਇੱ ਕ ਕਗਲਾਸ (250 ਕਮਲੀਕਲਿਿ)

ਪੀਓ ਜਦੋਂ ਤੱ ਕ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੁੰ ਪਿਾ ਨਹੀਂ ਪੀ ਲੈਂ ਦੇ (ਇਸ ਕਵੱ ਚ ਲਗਭਗ ਇੱ ਕ ਤੋਂ ਦੋ ਘੁੰ ਿੇ ਲੱਗਣਗੇ)।
ਇਸ ਲਈ ਆਪਣਾ ਸਮਾਂ ਲਵੋ - ਕਾਹਲੀ ਕਿਨ ਦੀ ਲੋ ੜ ਨਹੀਂ ਹੁੁੰ ਦੀ।


ਤਹਾਨੂੁੰ ਮੋਵੀਪ੍ਰੈਪ੍ ਦੇ ਹਰੇਕ ਨਲਟਰ ਨਾਲ 500 ਨਮਲੀਨਲਟਰ (ਲਗਭਗ ਦੋ ਗਲਾਸ) ਵਾਧੂ ਪ੍ਾਣੀ
ਜਾਂ ਤਸੀਂ ਸਾਫ (ਪ੍ਾਰਦਰਸ਼ੀ) ਤਰਲ ਵੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪ੍ੀਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।

ਰਾਤ 8 ਵਜੇ - ਪਕਹਲਾਂ ਵਾਂਗ ਮੋਵੀਪਰੈਪ ਦਾ ਦਜਾ ਕਲਿਿ ਕਤਆਿ ਕਿੋ ਅਤੇ ਇਸ ਨੁੰ ਇੱ ਕ ਤੋਂ ਦੋ ਘੁੰ ਕਿਆਂ ਕਵੱ ਚ
ਪੀ ਜਾਓ।

ਤਹਾਨੂੁੰ ਮੋਵੀਪ੍ਰੈਪ੍ ਦੇ ਹਰੇਕ ਨਲਟਰ ਨਾਲ 500 ਨਮਲੀਨਲਟਰ (ਲਗਭਗ ਦੋ ਗਲਾਸ) ਵਾਧੂ ਪ੍ਾਣੀ ਜਾਂ ਸਾਫ
(ਪ੍ਾਰਦਰਸ਼ੀ) ਤਰਲ ਵੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪ੍ੀਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।
ਰਾਤ 10 ਵਜੇ - ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਤਆਿ ਹੋ, ਤਾਂ ਸੌਣ ਲਈ ਚਲੇ ਜਾਓ।
ਆਪ੍ਣੇ ਮਆਇਨੇ ਵਾਲੇ ਨਦਨ ਆਪਣਾ ਮੁਆਇਨਾ ਹੋ ਜਾਣ ਤੱ ਕ ਕਝ ਵੀ ਖਾਓ ਜਾਂ ਪੀਓ ਨਾ।
ਜੇ ਤਹਾਡਾ ਟੈਸਟ ਦਪ੍ਨਹਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈ
ਆਪ੍ਣੇ ਮਆਇਨੇ ਤੋਂ ਇੱਕ ਨਦਨ ਪ੍ਨਹਲਾਂ ਤੁਹਾਨੁੰ ਅੱ ਗੇ ਕਦੱ ਤੀਆਂ ਗੱ ਲਾਂ ਕਿਨ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੋਵੇਗੀ:
ਦਪ੍ਨਹਰ ਬਾਅਦ 1 ਵਜੇ - ਕੁਝ ਵੀ ਨਾ ਖਾਓ ਕਕਉਂਕਕ ਮੁਆਇਨੇ ਲਈ ਤੁਹਾਡੀ ਆਂਤੜੀ ਨੁੰ ਪਿੀ ਤਿਹਾਂ ਖਾਲੀ
ਹੋਣ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੁੁੰ ਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਫ (ਪਾਿਦਿਸ਼ੀ) ਤਿਲ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਜਵੇਂ ਕਕ ਪਾਣੀ, ਸਾਫ ਸਪ। ਸਕਵੈਸ਼

(ਬਲੈ ਕਕਿੁੰ ਿ ਨਹੀਂ ਕਕਉਂਕਕ ਇਸ ਨਾਲ ਆਂਤੜੀ ਕਵੱ ਚ ਿੱ ਬੇ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਹਨ), ਕਾਲੀ ਚਾਹ (ਬਗੈਿ ਦੁੱ ਿ ਤੋਂ ਚਾਹ)
ਜਾਂ ਕੌ ਫੀ।

ਸ਼ਾਮ 7 ਵਜੇ - ਮੋਵੀਪਰੈਪ ਦਾ ਪਕਹਲਾ ਕਲਿਿ ਕਤਆਿ ਕਿੋ ਅਤੇ ਇਸ ਨੁੰ ਪੀ ਲਵੋ। ਕਕਿਪਾ ਕਿਕੇ ਅੱ ਗੇ
ਕਦੱ ਤੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਿੋ:
ਮੋਵੀਪ੍ਰੈਪ੍ ਘੋਲ ਬਣਾਉਣਾ
ਕਦਮ 1


ਮੋਵੀਪਰੈਪ ਦੇ ਹਿੇਕ ਬਕਸੇ ਕਵੱ ਚ ਦੋ ਸੀਲ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਪਲਾਸਕਿਕ ਬੈਗ ਹੁੁੰ ਦੇ ਹਨ। ਹਿੇਕ ਬੈਗ ਕਵੱ ਚ
ਇੱ ਕ ਥੈਲੀ A ਕਚੁੰ ਨਹ ਵਾਲੀ ਅਤੇ ਇੱ ਕ ਥੈਲੀ B ਕਚੁੰ ਨਹ ਵਾਲੀ ਹੁੁੰ ਦੀ ਹੈ।
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ਇੱ ਕ ਬੈਗ ਨੁੰ ਖੋਲੋ ਹ ਅਤੇ ਥੈਲੀ A ਅਤੇ B ਕੱ ਢ ਲਵੋ।



ਥੈਲੀ A ਅਤੇ ਥੈਲੀ B ਦੀ ਸਮੱ ਗਿੀ ਨੁੰ ਇੱ ਕ ਜੱ ਗ ਕਵੱ ਚ ਪਾ ਕਦਓ। ਇਸ ਕਵੱ ਚ 1 ਕਲਿਿ (ਜਾਂ 1¾

ਕਪੁੰ ਿ) ਪਾਣੀ (ਠੁੰਡਾ ਨਾ ਹੋਵੇ) ਪਾਓ ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਤੱ ਕ ਇਸ ਨੁੰ ਕਹਲਾਓ ਜਦੋਂ ਤੱ ਕ ਪਾਉਡਿ ਪਿੀ ਤਿਹਾਂ
ਨਹੀਂ ਘੁਲ ਜਾਂਦਾ ਅਤੇ ਘੋਲ ਪਾਿਦਿਸ਼ੀ ਜਾਂ ਥੋੜਹਾ ਗੁੰ ਿਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ
ਸਕਵੈਸ਼ (ਬਲੈ ਕਕਿੁੰ ਿ ਨਹੀਂ) ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ।
ਕਦਮ 2


ਉਦੋਂ ਤੱ ਕ ਹਿੇਕ 15 ਤੋਂ 30 ਕਮੁੰ ਿਾਂ ਬਾਅਦ ਮੋਵੀਪਰੈਪ ਕਡਰੁੰ ਕ ਦਾ ਇੱ ਕ ਕਗਲਾਸ (250 ਕਮਲੀਕਲਿਿ)

ਪੀਓ ਜਦੋਂ ਤੱ ਕ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੁੰ ਪਿਾ ਨਹੀਂ ਪੀ ਲੈਂ ਦੇ (ਇਸ ਕਵੱ ਚ ਲਗਭਗ ਇੱ ਕ ਤੋਂ ਦੋ ਘੁੰ ਿੇ ਲੱਗਣਗੇ)।
ਇਸ ਲਈ ਆਪਣਾ ਸਮਾਂ ਲਵੋ - ਕਾਹਲੀ ਕਿਨ ਦੀ ਲੋ ੜ ਨਹੀਂ ਹੁੁੰ ਦੀ।


ਤਹਾਨੂੁੰ ਮੋਵੀਪ੍ਰੈਪ੍ ਦੇ ਹਰੇਕ ਨਲਟਰ ਨਾਲ 500 ਨਮਲੀਨਲਟਰ (ਲਗਭਗ ਦੋ ਗਲਾਸ) ਵਾਧੂ ਪ੍ਾਣੀ
ਜਾਂ ਸਾਫ ਤਰਲ ਵੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪ੍ੀਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।

ਰਾਤ 10 ਵਜੇ - ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਤਆਿ ਹੋ, ਤਾਂ ਸੌਣ ਲਈ ਚਲੇ ਜਾਓ।
ਤਹਾਡੇ ਮਆਇਨੇ ਵਾਲੇ ਨਦਨ
ਯਾਦ ਿੱ ਖੋ ਕਕ ਤੁਹਾਡਾ ਮੁਆਇਨਾ ਹੋ ਜਾਣ ਤਕ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਖਾਣਾ ਹੈ।
ਸਵੇਰੇ 6 ਵਜੇ - ਪਕਹਲਾਂ ਵਾਂਗ ਮੋਵੀਪਰੈਪ ਦਾ ਦਜਾ ਕਲਿਿ ਕਤਆਿ ਕਿੋ ਅਤੇ ਇਸ ਨੁੰ ਇੱ ਕ ਤੋਂ ਦੋ ਘੁੰ ਕਿਆਂ ਕਵੱ ਚ
ਪੀ ਜਾਓ।

ਤਹਾਨੂੁੰ ਮੋਵੀਪ੍ਰੈਪ੍ ਦੇ ਹਰੇਕ ਨਲਟਰ ਨਾਲ 500 ਨਮਲੀਨਲਟਰ (ਲਗਭਗ ਦੋ ਗਲਾਸ) ਵਾਧੂ ਪ੍ਾਣੀ ਜਾਂ ਸਾਫ
ਤਰਲ ਵੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪ੍ੀਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।

ਸਵੇਰੇ 8 ਵਜੇ – ਸਵੇਿੇ 8 ਵਜੇ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਮੁਆਇਨਾ ਹੋ ਜਾਣ ਤਕ ਕੁਝ ਵੀ ਨਾ ਪੀਓ।

ਉਹਨਾਂ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਲਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਜਹਨਾਂ ਦੇ ਸਟੋਮਾ ਲੱਨਗਆ ਹੈ
ਕਕਉਂਕਕ ਤੁਸੀਂ ਸਿਜਿੀ ਿਾਹੀਂ ਆਪਣੀ ਆਂਤੜੀ ਦੇ ਕੁਝ ਕਹੱ ਸੇ ਨੁੰ ਕਢਵਾ ਕਲਆ ਸੀ, ਇਸ ਕਿਕੇ ਇਸ ਗੱ ਲ ਦੀ
ਸੁੰ ਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਕ ਤੁਹਾਨੁੰ ਆਂਤੜੀ ਨੁੰ ਕਤਆਿ ਕਿਨ ਲਈ ਸਾਿੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੋਵੇਗੀ।
ਕਕਿਪਾ ਕਿਕੇ ਹਦਾਇਤਾਂ ਕਵੱ ਚ ਦੱ ਸੇ ਮੁਤਾਬਕ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਦਾਿਥ ਕਤਆਿ ਕਿੋ।
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ਇੱ ਕ ਵਾਿੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਿੋਮਾ ਜ਼ਿੀਏ ਸਾਫ ਤਰਲ ਕੱ ਢਣੇ ਸ਼ੁਿ ਕਿ ਕਦੁੰ ਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੁੰ ਹੋਿ ਮੋਵੀਪਰੈਪ
ਪੀਣ ਦੀ ਲੋ ੜ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ।

ਮੈਨੁੰ ੂ ਹੋਰ ਨਕਹੜੀਆਂ ਨਤਆਰੀਆਂ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੋਵੇਗੀ?


ਕਕਿਪਾ ਕਿਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਿਾ ਲਈਆਂ ਜਾ ਿਹੀਆਂ ਕਕਸੇ ਵੀ ਦਵਾਈਆਂ ਬਾਿੇ ਇੱ ਕ ਨੋਿ ਅਤੇ ਉਸ
ਕਵਅਕਤੀ ਦੇ ਸੁੰ ਪਿਕ ਵੇਿਵੇ ਨਾਲ ਕਲਆਓ ਜੋ ਤੁਹਾਨੁੰ ਕਲਜਾਵੇਗਾ।



ਕਕਿਪਾ ਕਿਕੇ ਯਾਦ ਿੱ ਖੋ ਕਕ ਹਸਪਤਾਲ ਕਵੱ ਚ ਕੋਈ ਵੀ ਕੀਮਤੀ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕਲਆਉਣੀ ਹੈ

ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਅਪਾਇੁੰ ਿਮੈਂਿ ਲਈ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਕਹਲਾਂ ਗਕਹਣੇ ਉਤਾਿ ਕਦਓ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕਵਆਹ
ਵਾਲੀ ਅੁੰ ਗਠੀ ਪਕਹਨ ਸਕਦੇ ਹੋ।


ਕਕਉਂਕਕ ਤੁਹਾਨੁੰ ਪਰਕਕਕਿਆ ਲਈ ਸ਼ਾਂਤਕਾਿੀ ਦਵਾਈ ਕਦੱ ਤੀ ਜਾਵੇਗੀ:
o

ਤੁਹਾਨੁੰ ਇੱ ਕ ਕਜ਼ੁੰ ਮੇਵਾਿ ਬਾਲਗ ਦਾ ਇੁੰ ਤਜ਼ਾਮ ਕਿਨ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੋਵੇਗੀ ਜੋ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ
ਤੁਹਾਨੁੰ ਕਾਿ ਜਾਂ ਿੈਕਸੀ ਿਾਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਘਿ ਕਲਜਾਏ। ਤੁਹਾਨੁੰ ਜਨਤਕ ਿਰਾਂਸਪੋਿਿ 'ਤੇ
ਘਿ ਜਾਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਦੱ ਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

o

ਕਕਸੇ ਕਵਅਕਤੀ ਨੁੰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਿਾਤ ਭਿ ਠਕਹਿਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

o

ਕਾਨੁੰ ਨਨ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 24 ਘੁੰ ਕਿਆਂ ਲਈ ਮੋਿਿ ਵਾਹਨ ਜਾਂ ਮਸ਼ੀਨਿੀ
ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਕਜ਼ੁੰ ਮੇਵਾਿ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ।



ਅਸੀਂ ਕੋਲੋਨੋਸਕੋਪੀ ਤੋਂ ਪਕਹਲਾਂ ਮਿੀਜ਼ਾਂ ਨੁੰ ਕਜਹੜੀ ਦਵਾਈ (ਕਮਡਾਜ਼ੋਲਮ) ਕਦੁੰ ਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਤੁਹਾਨੁੰ
ਆਿਾਮ ਪਹੁੁੰ ਚਾਉਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੁੰ ਅਿਾਮਦੇਹ ਸਕਥਤੀ ਕਵੱ ਚ ਕਲਆਂਦੀ ਹੈ ਪਿ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ
ਇਹ 24 ਘੁੰ ਕਿਆਂ ਤੱ ਕ ਤੁਹਾਡੀ ਯਾਦਦਾਸ਼ਤ 'ਤੇ ਅਸਿ ਪਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਕ
ਂ ੋਸਕੋਕਪਸਿ ਦੁਆਿਾ ਤੁਹਾਨੁੰ ਕਦੱ ਤੀ ਜਾਣਕਾਿੀ ਤੁਹਾਨੁੰ ਯਾਦ ਨਾ ਿਹੇ ਪਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੁੰ ਘਿ
ਐਡ
ਕਲਜਾਣ ਲਈ ਕਿਪੋਿਿ ਦੇਵਾਂਗੇ।



ਸ਼ਾਂਤਕਾਿੀ ਦਵਾਈ (ਕਮਡਾਜ਼ੋਲਮ) ਦਾ ਅਸਿ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਿਾ ਲਈ ਜਾ ਿਹੀ ਕਕਸੇ ਹੋਿ ਦਵਾਈ
ਕਿਕੇ ਵੱ ਿ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪਰਕਕਕਿਆ ਲਈ ਆਓਗੇ ਤਾਂ ਇਸ ਬਾਿੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਵਚਾਿਵਿਾਂਦਿਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
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ਕੁਝ ਮਿੀਜ਼ ਕਕਸੇ ਵੀ ਬੇਆਿਾਮੀ ਤੋਂ ਿਾਹਤ ਲਈ ਮਕਹਜ਼ ਇਕੁਆਨੌਕਸ ਅਤੇ ਪੈਥੀਡਾਇਨ ਨਾਲ ਆਪਣੀ

ਕੋਲੋਨੋਸਕੋਪੀ ਕਿਵਾਉਣ ਨੁੰ ਤਿਜੀਹ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਪਿੋਕਤ ਵਿਨਣ ਮੁਤਾਬਕ ਸ਼ਾਂਤਕਾਿੀ ਦਵਾਈ
(ਕਮਡਾਜ਼ੋਲਮ) ਨਹੀਂ ਲੈਂ ਦੇ ਹਨ।

ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਿਦੇ ਹੋ ਕਕ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਂਤਕਾਿੀ ਦਵਾਈ ਨਹੀਂ ਲੈ ਣਾ ਚਾਹੁੁੰ ਦੇ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਅਿਥ ਇਹ

ਹੋਏਗਾ ਕਕ ਤੁਹਾਡੀ ਯਾਦਦਾਸ਼ਤ ਪਰਭਾਕਵਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਕੱ ਲੇ ਿਕਹੁੰ ਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੁੰ ਿਾਤ ਭਿ
ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਠਕਹਿਨ ਲਈ ਕਕਸੇ ਦਾ ਇੁੰ ਤਜ਼ਾਮ ਕਿਨ ਦੀ ਲੋ ੜ ਨਹੀਂ ਹੁੁੰ ਦੀ ਹੈ।

ਪਿ ਅਜੇ ਵੀ 24 ਘੁੰ ਕਿਆਂ ਲਈ ਤੁਹਾਨੁੰ ਕਾਿ ਡਰਾਇਵ ਕਿਨ ਜਾਂ ਮਸ਼ੀਨਿੀ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਕਜ਼ੁੰ ਮੇਵਾਿ ਬਣਨ
ਦੀ ਆਕਗਆ ਨਹੀਂ ਹੁੁੰ ਦੀ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੁੰ ਅਜੇ ਵੀ ਘਿ ਜਾਣ ਲਈ ਿਰਾਂਸਪੋਿਿ ਦਾ ਇੁੰ ਤਜ਼ਾਮ ਕਿਨ ਦੀ ਲੋ ੜ
ਹੋਵੇਗੀ।

ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਹਸਪ੍ਤਾਲ ਪ੍ਹੁੰ ਚਦਾ/ਪ੍ਹੁੰ ਚਦੀ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕੀ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ?
ਇੱ ਕ ਵਾਿੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ GI ਯਕਨਿ ਦੇ ਦਾਖਲਾ ਡੈਸਕ ਨੁੰ ਕਿਪੋਿਿ ਕਿਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬਲੱਡ ਪਰੈਸ਼ਿ ਅਤੇ
ਂ ੋਸਕੋਪੀ ਨਿਕਸੁੰ ਗ ਸਿਾਫ ਦੁਆਿਾ ਤੁਹਾਨੁੰ ਯਕਨਿ ਕਲਜਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਨਬਜ਼ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਿਨ ਲਈ ਐਡ

ਂ ੋਸਕੋਪੀ ਨਿਸ
ਤੁਹਾਡੇ ਇਕਤਹਾਸ ਅਤੇ ਕਕਸੇ ਵੀ ਢੁਕਵੀਂ ਜਾਣਕਾਿੀ ਨੁੰ ਕਲਕਖਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਯੋਗਤਾ-ਪਰਾਪਤ ਐਡ
ਦੁਆਿਾ ਤੁਹਾਨੁੰ ਪਰਕਕਕਿਆ ਬਾਿੇ ਸਮਝਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਫੇਿ ਤੁਹਾਨੁੰ ਸਕਹਮਤੀ ਫਾਿਮ 'ਤੇ ਦਸਤਖਤ
ਕਿਨ ਲਈ ਕਕਹਾ ਜਾਵੇਗਾ (ਕਕਿਪਾ ਕਿਕੇ ਸਕਹਮਤੀ ਬਾਿੇ ਭਾਗ ਦੇਖੋ)।

ਤੁਹਾਨੁੰ ਕੱ ਪੜੇ ਬਦਲਣ ਵਾਲਾ ਕਮਿਾ ਕਦਖਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਕਕਉਂਕਕ ਤੁਹਾਨੁੰ ਮਿੀਜ਼ ਦਾ ਪਰਕਕਕਿਆ ਵਾਲਾ

ਗਾਊਨ ਪਕਹਨਣ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੋਵੇਗੀ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹਲਕਾ ਡਰੈਕਸੁੰ ਗ ਗਾਊਨ ਅਤੇ ਸਕਲਪਿ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੁੰ
ਨਾਲ ਕਲਆ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕਡਪਾਿਿਮੈਂਿ ਕਵੱ ਚ ਤੁਹਾਡੇ ਸਮੁੱ ਚੇ ਠਕਹਿਾਓ ਦੌਿਾਨ ਤੁਹਾਡਾ ਸਮਾਨ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ
ਿਹੇਗਾ। ਇੱ ਕ ਵਾਿੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੱ ਪੜੇ ਬਦਲ ਲੈਂ ਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੁੰ ਉਡੀਕ ਖੇਤਿ ਕਲਜਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ
ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕਲੁੰਗ ਵਾਲੇ ਹੋਿ ਮਿੀਜ਼ ਵੀ ਉੱਥੇ ਆ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਜਾਂਚ ਨਕਵੇਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ?


ਂ ੋਸਕੋਪੀ ਿਮ ਕਲਜਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਜੋ
ਤੁਹਾਨੁੰ ਕਕਸੇ ਨਿਕਸੁੰ ਗ ਸਿਾਫ ਦੁਆਿਾ ਉਡੀਕ ਖੇਤਿ ਤੋਂ ਐਡ
ਪਰਕਕਕਿਆ ਦੌਿਾਨ ਤੁਹਾਡੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਿਨਗੇ।



ਂ ੋਸਕੋਪੀ ਵਾਲੇ ਕਮਿੇ ਕਵੱ ਚ ਤੁਹਾਨੁੰ ਮੁਆਇਨੇ ਵਾਲੀ ਿਿੌਲੀ ਉੱਤੇ ਲੇ ਿਣ ਲਈ ਕਕਹਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਐਡ
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ਤੁਹਾਨੁੰ ਮੁੜੇ ਗੋਕਡਆਂ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਖੱ ਬੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਲੇ ਿਣ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੋਵੇਗੀ। ਤੁਹਾਨੁੰ ਹਿ ਸਮੇਂ ਢੱ ਕ
ਕੇ ਿੱ ਕਖਆ ਜਾਵੇਗਾ।



ਤੁਹਾਨੁੰ ਸ਼ਾਂਤਕਾਿੀ ਦਵਾਈ (ਕਮਡਾਜ਼ੋਲਮ) ਅਤੇ ਦਿਦ ਕਨਵਾਿਕ ਦਵਾਈ (ਪੈਥੀਡਾਇਨ) ਦੇਣ ਲਈ
ਕੈਨਲਾ (ਛੋਿੀ ਕਜਹੀ ਸਈ) ਨੁੰ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਂਹ ਜਾਂ ਹੱ ਥ ਕਵੱ ਚ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।



ਤੁਸੀਂ ਛੋਿੀ ਕਜਹੀ ਕਿਊਬ ਿਾਹੀਂ ਆਕਸੀਜਨ ਪਰਾਪਤ ਕਿੋਗੇ ਕਜਸ ਨੁੰ ਤੁਹਾਡੇ ਐਨ ਨੱਕ ਅੁੰ ਦਿ
ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਪਰਕਕਕਿਆ ਦਾ ਇੱ ਕ ਆਮ ਕਹੱ ਸਾ ਹੈ।



ਤੁਹਾਡੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਿਨ ਵਾਲੀਆਂ ਨਿਸਾਂ ਸਮੁੱ ਚੀ ਪਰਕਕਕਿਆ ਦੌਿਾਨ ਤੁਹਾਡੀ ਨਬਜ਼ ਅਤੇ
ਆਕਸੀਜਨ ਦੇ ਪੱ ਿਿਾਂ ਦੀ ਕਨਗਿਾਨੀ ਕਿਨਗੀਆਂ।



ਜੇ ਆਂਤੜੀ ਕਵੱ ਚ ਪੌਕਲਪ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੁੰ ਕਵਸ਼ੇਸ਼ ਉਪਕਿਨ, ਕਜਸ ਨੁੰ ਕੋਲੋਨੋਸਕੋਪ
ਕਵੱ ਚ ਚੈਨਲ ਿਾਹੀਂ ਲੁੰਘਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਦੀ ਵਿਤੋਂ ਕਿਕਦਆਂ ਕੋਲੋਨੋਸਕੋਪੀ ਦੌਿਾਨ ਕੱ ਢ ਕਦੱ ਤਾ
ਜਾਵੇਗਾ। ਆਂਤੜੀਆਂ ਦੀਆਂ ਪਿਤਾਂ ਦੀਆਂ ਬਾਇਓਪਸੀਆਂ ਵੀ ਇਸੇ ਤਿਹਾਂ ਨਾਲ ਲਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।
ਇਸ ਨਾਲ ਤਕਲੀਫ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ।



ਜਦੋਂ ਪੌਕਲਪ ਕਮਲਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੁੰ ਅੱ ਗੇ ਵੱ ਿ ਕੇ ਕੈਂਸਿ ਬਣਨ ਤੋਂ ਿੋਕਣ ਲਈ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਿ 'ਤੇ
ਕੱ ਢ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇੱ ਕ ਵਾਿੀ ਫੋਕੜਆਂ ਨੁੰ ਕੱ ਢਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਨਦਾਨ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਾਲੇ
ਇਲਾਜ ਕਵੱ ਚ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਕਵਸ਼ਲੇ ਸ਼ਣ ਵਾਸਤੇ ਲੈ ਬਾਿਿਿੀ ਭੇਕਜਆ ਜਾਵੇਗਾ।



ਪਰਕਕਕਿਆ ਮੁਕੁੰਮਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਲੋਨੋਸਕੋਪ ਨੁੰ ਅਿਾਮ ਨਾਲ ਕੱ ਢ ਕਲਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਮੇਰਾ ਇਲਾਜ ਕੌ ਣ ਕਰੇਗਾ?
ਂ ੋਸਕੋਕਪਸਿ ਦੁਆਿਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। GI ਯਕਨਿ ਅੁੰ ਦਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ
ਤੁਹਾਡੀ ਪਰਕਕਕਿਆ ਕਸਖਲਾਈ-ਪਰਾਪਤ ਐਡ
ਪਿੀ ਤਿਹਾਂ ਕਸਖਲਾਈ-ਯਾਫਤਾ ਕਨਸਲਿੈਂਿ, ਸਿਜਨ ਅਤੇ ਨਿਸ ਪਰੈਕਿੀਸ਼ਨਿ ਹੁੁੰ ਦੇ ਹਨ।

ਕੋਲੋਨੋਸਕੋਪ੍ੀ ਦੇ ਨਕਹੜੇ ਜੋਖਮ, ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਅਤੇ ਜਨਟਲਤਾਵਾਂ ਹਨ?
ਕੋਲੋਨੋਸਕੋਪੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੁਿੱਕਖਅਤ ਪਰਕਕਕਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਲਝਣਾਂ ਕਦੇ ਹੀ ਹੁੁੰ ਦੀਆਂ ਹਨ। ਕਦੇ -ਕਦਾਈ ਂ ਜੇ

ਪੌਕਲਪ ਨੁੰ ਕੱ ਕਢਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪੌਕਲਪ ਦੇ ਆਿਾਿ ਤੋਂ ਖਨ ਕਨਕਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੁੰ ਬਹੁਤ ਅਸਾਨੀ
ਨਾਲ ਿੋਕ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਕਵਿਲੇ ਮੌਕਕਆਂ 'ਤੇ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਖਨ ਦਾ ਵਹਾਓ ਨਹੀਂ ਿੋਕ ਸਕਦੇ ਤਾਂ ਖਨ ਚੜਹਾਉਣ ਜਾਂ
ਸਿਜਿੀ ਵਿਗੇ ਅਗਲੇ ਿੇ ਇਲਾਜ ਦੀ ਲੋ ੜ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ।
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ਕੁਝ ਮਿੀਜ਼ਾਂ ਨੁੰ ਹਵਾ ਫਸੀ ਹੋਣ ਕਿਕੇ ਬੇਆਿਾਮੀ ਦਾ ਅਕਹਸਾਸ ਹੁੁੰ ਦਾ ਹੈ। ਹਵਾ ਬਾਹਿ ਕਨਕਲਣ ਨਾਲ ਇਹ
ਆਮ ਤੌਿ 'ਤੇ ਜਲਦੀ ਹੀ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਸਾਡੇ ਦੁਆਿਾ ਵਿਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸ਼ਾਂਤਕਾਿੀ ਦਵਾਈ ਅਤੇ ਦਿਦ ਿਾਹਤ ਦਵਾਈ ਸੁਿੱਕਖਅਤ ਹੈ ਕਜਸ ਦੇ ਕੁਝ ਕੁ
ਮਾੜੇ ਪਰਭਾਵ ਹੁੁੰ ਦੇ ਹਨ।

ਕਵਿਲੇ ਮੌਕਕਆਂ 'ਤੇ ਆਂਤੜੀ ਕਵੱ ਚ ਚੀਿਾ ਜਾਂ ਸੁਿਾਖ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਜਸ ਵਾਸਤੇ ਕਨਗਿਾਨੀ ਕਿਨ ਲਈ

ਹਸਪਤਾਲ ਕਵੱ ਚ ਦਾਖਲਾ ਜਾਂ ਇਸ ਨੁੰ ਠੀਕ ਕਿਨ ਲਈ ਆਪਿੇਸ਼ਨ ਦੀ ਲੋ ੜ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਅਕਜਹਾ ਹੁੁੰ ਦਾ
ਹੈ ਤਾਂ ਖਨ ਚੜਹਾਉਣ ਦੀ ਲੋ ੜ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਕੀ ਮੈਨੁੰ ੂ ਹਸਪ੍ਤਾਲ ਨਵੱ ਚ ਰਨਹਣਾ ਪ੍ਵੇਗਾ?
ਆਮ ਤੌਿ 'ਤੇ ਤੁਹਾਨੁੰ ਉਸ ਕਦਨ ਲਈ ਹੀ ਆਉਣ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੁੁੰ ਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੋਲੋਨੋਸਕੋਪੀ ਕਿਵਾਉਣੀ ਹੁੁੰ ਦੀ
ਹੈ। ਪਿ ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਖਨ ਵੱ ਗ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਸੁਿਾਖ ਹੈ ਜਾਂ ਸ਼ਾਂਤਕਾਿੀ ਦਵਾਈ ਕਾਿਨ ਬਹੁਤ ਗੁੰ ਭੀਿ ਮਾੜੇ ਪਰਭਾਵ
ਹੁੁੰ ਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੁੰ ਕਨਗਿਾਨੀ ਲਈ ਿਾਤ ਭਿ ਹਸਪਤਾਲ ਠਕਹਿਨ ਦੀ ਲੋ ੜ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਮੈਨੁੰ ੂ ਆਪ੍ਣੇ ਨਤੀਜੇ ਕਦੋਂ ਨਮਲਣਗੇ?
ਤੁਹਾਨੁੰ ਘਿ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਕਹਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲਨੋਸਕੋਪੀ ਦੇ ਨਤੀਕਜਆਂ ਬਾਿੇ ਦੱ ਕਸਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੁੰ
ਂ ੋਸਕੋਪੀ ਕਿਪੋਿਿ ਕਦੱ ਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਜੇ ਬਾਇਓਪਸੀਆਂ ਲਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਜਾਂ ਪੌਕਲਪ ਨੁੰ ਕੱ ਕਢਆ ਜਾਂਦਾ
ਐਡ
ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੁੰ ਕਵਸ਼ਲੇ ਸ਼ਣ ਲਈ ਲੈ ਬਾਿਿਿੀ ਭੇਕਜਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਤੀਕਜਆਂ ਕਵੱ ਚ ਕਈ ਕਦਨ

ਲੱਗ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਤੁਹਾਡਾ ਕਨਸਲਿੈਂਿ ਬਾਇਓਪਸੀਆਂ ਦੇ ਨਤੀਕਜਆਂ ਬਾਿੇ ਤੁਹਾਨੁੰ ਪੱ ਤਿ ਕਲਖ ਸਕਦਾ ਹੈ,

ਜਾਂ ਉਹ ਤੁਹਾਨੁੰ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਪੀ (GP) ਦੁਆਿਾ, ਜਾਂ ਹਸਪਤਾਲ ਕਵਖੇ ਆਊਿਪੇਸ਼ੇਂਿ ਕਕਲਕਨਕ ਅਪਾਇੁੰ ਿਮੈਂਿ
ਕਵੱ ਚ ਕਦੱ ਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਕਜਹਨਾਂ ਨੁੰ ਡਾਕ ਿਾਹੀਂ ਭੇਕਜਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਕੀ ਮੈਨੁੰ ੂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪ੍ੱ ਛਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ?
ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੁੰ ਦੇ ਹਾਂ ਕਕ ਤੁਸੀਂ ਹਿ ਸਮੇਂ ਪਿੀ ਤਿਹਾਂ ਸਕਚਤ ਿਹੋ ਇਸ ਲਈ ਤੁਹਾਨੁੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੋਈ ਵੀ ਪਰਸ਼ਨ ਪੁੱ ਛਣੇ
ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਕਜਸ ਕਵਅਕਤੀ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱ ਛੋਗੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਉੱਤਿ ਦੇਣ ਦੀ ਆਪਣੀ ਪਿੀ ਕੋਕਸ਼ਸ਼

ਕਿੇਗਾ। ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੁੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੁੰ ਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਕਕਸੇ ਅਕਜਹੇ ਕਵਅਕਤੀ ਨੁੰ ਲੱਭਣਗੇ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਕਕਸੇ ਵੀ
ਕਚੁੰ ਤਾਵਾਂ ਬਾਿੇ ਕਵਚਾਿ-ਵਿਾਂਦਿਾ ਕਿ ਸਕਦਾ ਹੈ।
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ਸਨਹਮਤੀ
ਡਾਕਿਿ ਜਾਂ ਕਸਹਤ ਪੇਸ਼ੇਵਿਾਂ ਦੁਆਿਾ ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਆਇਨੇ ਜਾਂ ਇਲਾਜ ਕਿਨ ਤੋਂ ਪਕਹਲਾਂ ਤੁਹਾਨੁੰ ਆਪਣੀ
ਸਕਹਮਤੀ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੋਵੇਗੀ।

ਤੁਹਾਡੇ ਇਲਾਜ ਦੇ ਕਹੱ ਸੇ ਵੱ ਜੋਂ ਫੋਿੋ ਅਿਾਿਤ ਕਿਕਾਿਡ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ - ਕਮਸਾਲ ਲਈ, ਕਕਲਕਨਕ
ਫੋਿੋਆਂ ਜਾਂ ਵੀਡੀਓ ਕਿਕਾਿਕਡੁੰ ਗਾਂ। ਜੇ ਇਹ ਵਾਪਿਨ ਦੀ ਸੁੰ ਭਾਵਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੁੰ ਦੱ ਸ ਕਦੱ ਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਫੋਿੋਆਂ ਜਾਂ ਵੀਡੀਓ ਕਿਕਾਿਕਡੁੰ ਗਾਂ ਨੁੰ ਤੁਹਾਡੇ ਡਾਕਿਿੀ ਵੇਿਕਵਆਂ (ਕਿੱ ਪਣੀਆਂ) ਨਾਲ ਿੱ ਕਖਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ

ਤੁਹਾਡੇ ਡਾਕਿਿੀ ਕਿਕਾਿਡ ਵੱ ਜੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੁੰ ਗੁਪਤ ਿਪ ਕਵੱ ਚ ਿੱ ਕਖਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਦਾ ਅਿਥ ਹੈ ਕਕ ਉਹਨਾਂ

ਨੁੰ ਆਮ ਤੌਿ 'ਤੇ ਕਸਿਫ ਤੁਹਾਡੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਿਨ ਕਵੱ ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਵਅਕਤੀਆਂ ਦੁਆਿਾ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕਵਅਕਤੀਆਂ
ਦੁਆਿਾ ਦੇਕਖਆ ਜਾਵੇਗਾ ਕਜਹਨਾਂ ਨੁੰ ਤੁਹਾਨੁੰ ਕਮਲਣ ਵਾਲੀ ਦੇਖਭਾਲ ਦੀ ਗੁਣਵੱ ਤਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਿਨ ਦੀ ਲੋ ੜ
ਹੁੁੰ ਦੀ ਹੈ।

NHS ਦੇ ਹੋਿਨਾਂ ਕੁੰ ਮਾਂ, ਕਜਵੇਂ ਕਕ ਅਕਿਆਪਨ ਜਾਂ ਡਾਕਿਿੀ ਖੋਜ, ਲਈ ਤਸਵੀਿਾਂ ਦੀ ਵਿਤੋਂ ਬਹੁਤ

ਮਹੱ ਤਵਪਿਨ ਹੈ। ਪਿ, ਅਸੀਂ ਤਹਾਡੀ ਆਕਗਆ ਦੇ ਕਬਨਾਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਤਸਵੀਿਾਂ ਨੁੰ ਇਸ ਤਿਹਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ
ਵਿਤਣ ਦੇਵਾਂਗੇ ਕਜਸ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਪਛਾਣ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਪਰਕਕਕਿਆ ਬਾਿੇ ਕਵਚਾਿ-ਵਿਾਂਦਿਾ ਕਿਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੁੰ ਸਕਹਮਤੀ ਫਾਿਮ 'ਤੇ ਦਸਤਖਤ
ਕਿਨ ਲਈ ਕਕਹਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਕਸਹਤ ਪੇਸ਼ੇਵਿਾਂ ਨੁੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਿ 'ਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਕ
ਤੁਹਾਨੁੰ ਪਰਕਕਕਿਆ ਬਾਿੇ ਪਕਹਲਾਂ ਲੋ ੜੀਂਦੀ ਜਾਣਕਾਿੀ ਹੋਵੇ, ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੁੰ ਪਰਕਕਕਿਆ ਦੇ ਫਾਇਕਦਆਂ ਅਤੇ
ਨੁਕਸਾਨ ਬਾਿੇ ਪਿੀ ਤਿਹਾਂ ਪਤਾ ਹੋਵੇ।

ਇੱ ਕ ਵਾਿੀ ਸਕਹਮਤੀ ਫਾਿਮ ਮੁਕੁੰਮਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੁੰ ਿੱ ਖਣ ਲਈ ਇਸ ਦੀ ਇੱ ਕ ਕਾਪੀ ਕਦੱ ਤੀ

ਜਾਵੇਗੀ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬਾਅਦ ਕਵੱ ਚ ਆਪਣਾ ਮਨ ਬਦਲ ਲੈਂ ਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਕਹਮਤੀ 'ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕਿਨ ਤੋਂ
ਬਾਅਦ ਇਸ ਨੁੰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ।
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ਕੀ ਮੈਨੁੰ ੂ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਮਲ ਸਕਦੀ ਹੈ?
ਕਡਪਾਿਿਮੈਂਿ ਆਫ ਹੈਲਥ ਦੇ ਕੋਲ ਸਕਹਮਤੀ ਬਾਿੇ ਹੋਿ ਜਾਣਕਾਿੀ ਹੈ ਜੋ DOH ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਿ 'ਤੇ
ਉਪਲਬਿ ਹੈ:

www.doh.gov.uk/consent

ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਈ ਪਰਸ਼ਨ ਹਨ ਜਾਂ ਕੋਈ ਅਕਜਹੀ ਗੱ ਲ ਹੈ ਜੋ ਤੁਹਾਨੁੰ ਇਸ

ਕਕਤਾਬਚੇ ਬਾਿੇ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਤਾਂ ਕਕਿਪਾ ਕਿਕੇ ਸੁੰ ਪਿਕ ਕਿੋ:
GI ਯਕਨਿ: 01384 244113
.

15

ਕਤਆਿ ਕਿਤਾ:
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