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તમારી કોલોનોસ્કોપી

માટે સુનનનિત થયેલ છે , કૃપા કરીને અહીં આવો

.

તમારી શસ્ત્રક્રિયા અહીં સુનનનિત થયેલ છે
કોલોનોસ્કોપી સેન્ટર, લાન્સડેલ (815 સુમનેટાઉન પાઈક, સ્યુટ 110, લાન્સડેલ)
કો લો નો સ્કો પી સે ન્ટ ર , સે લ સસ નવ લે (8 1 7 લૉ ન એ વ્યુ , સે લ સસ નવ લે )
ગ્રાન્ડવ્યુ હોસ્સ્પટલ (700 લૉન એવ્યુ, સેલસસનવલે)
આઇન્સ્ટાઇન હોસ્સ્પટલ (559 ડબલ્યુ જમસનટાઉન પાઇક, પ ૂવસ નોરસ ટોન)
સબબસન કોમ્યુનનટી હોસ્સ્પટલ (2701 ક્રડકાલબ પાઇક, નોક્રરસ્ટાઉન)

તમારી શસ્ત્રક્રિયા આમના દ્વારા કરવામાાં આવશે

ડો. માકોસ

ડો. લુકાસ્ઝેવસ્કી

ડો. નામ

ડો. ઓકોનોર

ડો. સન

ડો. ઓટીઝ

આ સાથે તમારા આંતરડા તૈયારી માટે તમને સ ૂચનો મળશે.
આવતા પહેલા, કૃ પા કરીને અમારા દદીના અનિકારો અને જવાબદારીઓની અહીં સમીક્ષા કરો
www.cgi-health.com/rights.
જો તમે દદીના અનિકારો અને જવાબદારીઓ ઍક્સેસ કરવામાાં અસમથસ છો (અથવા તમે હાડસ કૉનપને પસાંદ કરો),
તો તૈયારી નવશેના કોઈ પ્રશ્નો હોય, અથવા જો તમને તમારી એપોઇન્ટમેન્ટ બદલવાની જરૂર હોય તો કૃપા કરી
અહીં

નો સાંપકસ કરો 215-257-5071 એક્સ.

પર સાંપકસ કરો.

જ્યારે તમે તમારી શસ્ત્રક્રિયા માટે આવો છો, ત્યારે કૃપા કરીને તમારી સાથે ફોટો ID અને તમારા વીમા કાડસ બાંને લો. તમે
અહીં લગભગ 1½ કલાકની અપેક્ષા રાખી શકો છો.
18-57 વર્સની વય વચ્ચેના અમારા મક્રહલા દદીઓ માટે : પ્રક્રિયાના ક્રદવસે તમને તમારા છે લ્લા માનસક ચિની તારીખ
આપવાનુ ાં કહેવામાાં આવશે અને પ ૂછવામાાં આવશે કે શુ ાં તમે કોઈ સગભાસ હોવાની શક્યતા છે . જો અનનનિત હોય, તો
અમે તમને તમારા આગમન પહેલાાં ગભાસ વસ્થા પક્રરક્ષણ લેવાની સલાહ આપીએ છીએ અથવા તમારી કાયસવાહી રદ
કરવામાાં આવશે.

તૈયારી
તમારી શસ્ત્રક્રિયા પહેલાાં
કૃપા કરીને તમારી ફામસસીમાાં નીચેની આઇટમ્સ ખરીદો:
4 ડુ લ્કોલેક્ષ લેક્સેક્રટવ ટે બ્લેટ્સ (સ્ટૂલ સોફ્ટનર નહીં)
8.3 OZ નમરાલાક્સ બોટલ
મહેરબાની કરીને નોંધ કરો: ફળો અને શાકભાજીના બીજ, બદામ, અને સ્કકન્સ અમારા કકૉપ િંગ સાધનો સાથે દખલ કરે છે .

કૃ ા કરીને આ પ્રક્રિયાને તમારી કાયયવાહીના 3 ક્રદવસ

હેલાાં આ ખાવાથી દૂ ર કરો.

છાલયુક્ત અને બી પવનાનાાં ફળ અને શાકભાજી ખાવા માટે સલામત છે .
જો તમે ડાયાબેક્રટક છો, તો તમારા ક્રફઝઝનશયન સાથે સાંપકસ કરો, જે તમારી દવાઓ ઓટીનુ ાં નનયમન કરે છે , જે તમારી
શસ્ત્રક્રિયા પહેલાના ક્રદવસ પહેલાાં પ્રવાહી આહાર પર તમે યોગ્ય ગોઠવણ કરે છે .

તમારી શસ્ત્રક્રિયા પહેલાનો ક્રદવસ

તમારી કાયસવાહી પહેલાાંના ક્રદવસને કોઈ સોઝલડ ફૂડ ખાશો નહીં.
મિરાત પર ક્રરિંક્રકિંગ પ્રવાહીને દૂ ર કરો.

સ ૂપ બ્રોથ, બાઉલીન સ ૂપ, સોડા, આઈસ્ડ ટી, હોટ ટી, કાળી કોફી (કોઈ દૂ િ, િીમ અથવા ઝબન-ડેરી કોફી ઉમેરણો, ખાાંડ
બરાબર છે ), પાણી, બબન- લાલ અથવા જાંબલી રાં ગના જ્યુસ (એટલે કે સફરજન, સફેદ દ્રાક્ષ, સફેદ િેનબૅરી), વણસેલા
ુ ુ ાં શરબત, બબન-લાલ અથવા જાંબલી રાં ગનુ ાં કૂલ એઇડ, ગેટોરે ડ, ક્રિસ્ટલ લાઇટ, આઈસ્િીમ નવના પોપ્સસકલ્સ,
ઝલિંબન
ઈટાઝલયન પાણીનુ ાં બરફ અને જેલ-ઓ.

દવાઓ આ ક્રદવસે સામાન્ય તરીકે લેવામાાં આવી શકે છે .
સાાંજે 4:00 વાગ્યે 2 ડુ લ્કોલેક્ષ ગોળીઓ લો. આ ગોળીઓને વાટવી કે ચાવવી નહીં. આ ગોળીઓ 1 કલાકમાાં ન લો
જેમ કે મેલાક્સ, ટમ્સ, નમલાન્ટા અથવા અન્ય કોઇ એન્ટાસીડ જેવી એન્ટાનસડ.

સાાંજે 6:00 વાગ્યે પાણી સાથે વિારાની 2 ડુ લ્કોલેક્ષ ટે બ્લેટ્સને લો અને ઠાંડા બબન-લાલ પ્રવાહીની નમરાલાસ્ક્સન 64 oz ની
સાંપ ૂણસ બોટલ નમક્સ કરો. દ્રાવણ ખાલી ન થાય ત્યાાં સુિી દર 15 નમનનટે 8 oz પીવાનુ ાં શરૂ કરો.
સ ૂવાના સમયે પીવાનુ ાં પ્રવાહી ચાલુ રાખો કારણ કે આ તમારા આંતરડાને કોલોનોસ્કોપી માટે એકાંદર સફાઇમાાં મદદ કરશે.
તમારી શસ્ત્રક્રિયાની સવાર
તમે તમારા હૃદય અને / અથવા બ્લડ પ્રેશર દવાને આઈફ્ફ વોટર તરીકે લઈ શકો છો, જો જરૂરી હોય
તો શસ્ત્રક્રિયાના ઓછામાાં ઓછા 3 કલાક પહેલાાં.

ડ્રાઈવરની આવશ્યકતા: જો તમારી પાસે રાઇવર ન હોય તો તમારી પાસે શસ્ત્રક્રિયા નવના ક્યાાં તો નવકલ્પ હશે અથવા તમે

બીજા ક્રદવસ માટે ફરીથી સુનનનિત કરી શકો છો. સાવસજનનક વાહનવ્યવહાર (કેબ, જાહેર અથવા ખાનગી પક્રરવહન વાહનો,
વગેરે) તમારી શસ્ત્રક્રિયા

છી જ સ્વીકાયસ છે જો તમારી પાસે તમારી સાથે જવાબદાર વ્યસ્ક્ત છે . ક્રદવસના બાકીના સમય

માટે પુખ્ત તમારી સાથે રહેવ ુ ાં જોઇશે. તમને આગલી સવારે ત્યાાં સુિી વાહન ચલાવવાની પરવાનગી નથી.

રીમાઇન્ડર: તમારી સપુ નપિત શસ્ત્રક્રિયા ની 4 કલાકની અંદર કોઇ પ્રવાહી નહી
અથવા તમને રદ થઈ શકે છે !

