
 مستشفى العائلة املقدسة �لناصرة                                                                               

 اجلليل -التابعة لكلية الطب ، جامعة �ر إيالن                                                                        

 معهد اجلهاز اهلضمي                                                                                    

     ) 20:00حىت 15:00 من الساعة(  سائيةاملناوبة امل –دواء مريوكن  حتضري األمعاء للفحص �ستخدام                                  

  .من خالل الطبيب املعاجل فقط الدم ، وذلك يعاتاحلديد ومم أدوية استخدام إيقاف جيب قبل الفحص �سبوع

 . يتم إتباع محية غذائية طبقاً للتعليمات الواردة الحقاً �ذه الصفحة *  قبل الفحص بثالثة أ�م

 22:00 – 19:00 جيب تناول قرصني من دواء الكسادين ، بني الساعة * 

  . تباع احلمية الغذائية طبقاً للتعليمات الواردة الحقاً �ذه الصفحةيف إاإلستمرار  *  قبل الفحص بيومني

  22:00 – 19:00جيب تناول قرصني من دواء الكسادين بني الساعة * 

صفاة، عصري التفاح (  مث تناول سوائل صافية فقط، ) شاي ، قطعة خبز أبيض( وجبة إفطار خفيفة *   قبل الفحص بيوم واحد
ُ
ماء ، شاي ، عصائر الفاكهة امل

  .وجيب االمتناع عن شرب منتجات األلبان اجليالتني/ كذلك حيظر تناول الطعام الصلب).حتتوي علي أي دهون  وشوربة ال

  ).التحضري �ألسفل أنظر تعليمات ( وذلك خالل ساعتني **  لرت من املريوكن املعد للشرب 2جيب شرب  18:00  يف متام الساعة

  .جيب شرب واحد لرت إضايف من املريوكن املعد  6:00يف متام الساعة 

  .يف خالل ساعة ونصف بعد تناول املريوكن ، من املتوقع حدوث ز�دة حبركة األمعاء

  !!!تنبيه                                                    

  .كذلك من املهم تناول كل الدواء حيت النهاية . لرت من املريوكن 3لغرض حتضري األمعاء ولتحقيق أقصي نتائج ممكنة ؛ جيب شرب 

  .كؤوس من املاء ؛ لكي تؤدي إىل حركة األمعاء 8جيب شرب كمية كبرية من املياه ، حوايل 

صفاة، عصري التفاح وشوربة ال(فقط السوائل الصافية جيب االستمرار يف شرب *   يوم الفحص
ُ
 )حتتوي علي أي دهون  ماء ، شاي ، عصائر الفاكهة امل

 .ساعات قبل الفحص 4حيت وذلك 

  قائمة الطعام املوصي �ا أثناء التحضري للفحص

  ممنوع تناوهلا  مسموح بتناوهلا  جمموعة األطعمة

وأنواع  اخلبز واملعجنات

  احلبوب

مقرمشات من الدقيق االبيض ،  عريب،خبز أبيض ، خبز فرنسي ، خبز 

مكرونة من الدقيق األبيض ؛ أرز ، كسكسي ، مغربية من الدقيق 

األبيض ، مسيد ، بطاطس ، بطاطا حلوة بدون قشر ، رقائق الذرة من 

الكورنفليكس األصفر ، تشرييوس من : مثل  الدقيق األبيض فقط

  الدقيق األبيض

 :احلبوب اليت حتتوي على األلياف 

اخلبز األمسر ،خبز القمح الكامل ، الشعري ، الشوفان ، احلنطة الكاملة ، ذرة 

 .الفشار ، دقائق الذرة من الدقيق الكامل ، برغل ، كينوا ، كويكر

 :البقوليات 

 .فول الصو�، الفول ، اللوبيا ، الفاصوليا ، البازالء ، احلمص ، العدس

 :ي على فاكهة او مكسرات مثل حبوب الفطار من الدقيق الكامل أو اليت حتتو 

  إخل ،،. بروفليكس ، ديلفاكان

  .الفاكهة و اخلضروات الطازجة واملطبوخة ، والفاكهة ا�ففة  عصائر الفاكھة الُمصفاة اخلضروات والفاكهة

احلالوة الطحينة ، الزيتون ، االفوكادوا ، الطحينة ، الشكوالتة ، زبدة الفستق ،  الزبدة ، مسن ، زيت ، املايونيز الدهون

 .جوز اهلند ، املكسرات ، البندق ، الفستق ، اللوز والسمسم
اللحوم و األمساك 

 والبيض

الفراخ ، األمساك ، الديك الرومي ، البيض ، شوربة الفراخ ، اللحم 

  .الصايف

  .حلوم األبقار ، اللحوم احملتوية علي الدهون ، بدائل اللحوم احملتوية علي الصو�

   . بدون قطع فاكهة% ٥كل أنواع األلبان حيت  األلبانمنتجات 

   . العسل واملريب بدون قطع الفاكهة أطعمة أخري

  :تعليمات حتضري دواء مريوكن 

  .حىت اخلط احملدد �لوعاء) املياه العذبة ( جيب خفق املسحوق مبياه الصنبور 

  .جيب حفظ املريوكن �لثالجة 

  . الليمون إىل السائل قبل الشرب لتحسني املذاق ميكن إضافة عصري


