
 

Randevu Tarihi ve Saati:

KOLONOSKOPİ NEDİR? 

 Doktorunuz kalın bağırsağınızın yüzeyini kaplayan 

tabakayı inceleyecektir. 

 Bu işlem, kıvrılabilir, elastik bir tüp ve (kolonoskop) 

ucuna eklenmiş ışıklı bir kamera aracılığı ile yapılacaktır. 

Sol yan yatar pozisyonda yapılacaktır. 

 İşleminizin daha rahat olması için, sağ el üzerine iğne 

takılarak sakinleştirici ağrı kesici ilaçlar verilecek, tıbben 

gereken durumlarda anestezi uygulanacaktır. 

 İşlem sırasında daha ileri tetkik için biyopsi 

alınabilmektedir. Biyopsi işlemi ağrısız bir işlemdir. 

BUNLARI UNUTMAYIN! 
 Nüfus cüzdanı 

 İstem ve randevu kâğıdı 

 Tansiyon ilacı kullanıyorsanız işlemden en az 2 saat 

önce çok az su ile alınız. 

 Şeker ilacı kullanıyorsanız sabah dozunu almayınız. 

 Kan sulandırıcı ilaç kullanıyorsanız (aspirin, 

coumadin vb.) sizi takip eden doktorunuza danışarak 

işlemden en az 5 gün önce kesiniz. 

 İşleme gelirken yanınızda refakatçı ile geliniz. 

 Refakatçiniz işlem sırasında yanınızda olmayacak, 

işlem sonrası size yardımcı olacaktır. 

 

 

İŞLEM SONRASI 
 30 dakika sonra yemek yiyebilirsiniz. 

 4-6 saat araç ve makine kullanmayınız.  

 Dikkat gerektiren işler yapmayınız. 

 24 saat alkol almayınız. 
 

 

 

 

 

İŞLEME NASIL HAZIRLANIRIM? 
İşleminizin güvenilir bir biçimde yapılabilmesi ve bağırsaklarda olabilecek herhangi bir patolojik oluşumun gözden kaçmaması için, 

bağırsağınızın tamamen BOŞ olması gerekir. 

Tetkikin başarılı olması her şey den önce barsak temizliğinin tam olmasına bağlıdır. Bu nedenle aşağıdaki hususlara uymanız önerilir. 

ES Enema 210 ml (2 ADET)/ BT Enema 210 ml (2 Adet)/ Phospho soda 45 ml (2 Adet)/  X-M DIET 150 ml (2 Adet)/ X-M Solüsyon 

150 ml (2 Adet) olarak yazdırılacaktır.

 

Bu 3 gün süresince bol su içilmesi gerekmektedir.  

Kayıt işlemleri için randevu saatinden 30 dakika önce geliniz. 

Ünitenin işleyişi sırasında hasta sıralamasını belirlemek ünite çalışanlarına aittir. 

Acil hastaların işlemlerine öncelik verilecektir. 

Randevunuza gelemeyeceğiniz durumlarda 5 GÜN önceden 0(212) 496 70 00-30342 nolu telefonumuzu arayarak randevu 

iptalinizi yaptırmanız önemle rica olunur. 

İşlemden Önceki 3 gün İşlemden Önceki Gün Tarih:  İşlem Günü Tarih: 

Tarih: 
16:00’da 

Lavman 

18:00’da 

Ağızdan içilecek ilaç 

22:00’da 

Ağızdan içilecek 

ilaç 

İşlemden 2 saat önce 

(Sabah saat 6-7 gibi) 

Lavman 

 

Komposto suyu, et ve 

tavuk suyu, çay, meyve 

suyu, meşrubatlar tanesiz 

çorba (mikserden geçmiş) 

gibi posası olmayan ve 

şeffaf gıdalar içilir. (cam 

bardağa konulduğunda 

arkası görülebilen ) posa 

bırakan ve taneli gıda 

yenmez. 

……………….…

…………….……

………………….  
(1 adet) sol yana 

yatar pozisyonda 

makattan sıkılıp 

20 dakika 

beklenip tuvalete 

çıkılır. 

……………………

……………………

…………………… 
(1 adet) 1 litre suya 

katılıp içilir. 

Arkasından en az 

iki litre su içilir. 

Amaç büyük 

abdestin şeffaf 

olarak çıkmasıdır. 

…………………

…………………

…………………

……… 
(1 adet) 1 litre 

suya katılıp içilir. 

Arkasından en az 

iki litre su içilir. 

Evde 

………………………

………………………

……………………… 
(1 adet) sol yana 

yatırılarak makattan 

sıkılıp 20 dakika 

beklenip tuvalete 

çıkılır. 

Aç olarak 

endoskopi 

ünitesine 

geliniz. 

Yapıldı Yapıldı Yapıldı  Yapıldı  Yapıldı  Yapıldı  


