
 .PLENVU® بغرض إجراء الفحص القادم فقد وصف لك طبیبك تطھیر القولون باستخدام
وكي یتم إعداد ھذا األمر بشكل  مثا لي، نرجو منك اتباع ھذه اإلرشادات.

ما ھو ®PLENVU؟   

 ®PLENVU ھو مسحوق لصنع محلول، الغرض منھ تطھیر القولون. تتكون الجرعة 1 من كیس واحد بطعم المانجو، وتتكون الجرعة 2 من 
كیسین بطعم كوكتیل الفواكھ. ومن خالل اإلذابة في الماء ثم الشرب یتم تطھیر القولون. 

 النتیجة المرجوة ھي الحصول على براز مائي. ومن خالل التطھیر الفعال للقولون باستخدام ®PLENVU یحصل طبیبك على رؤیة واضحة، 
ًا.  وبا لتا لي تتوفر أفضل الظروف لتنظیر قولون ناجح. ویعني ذلك با لنسبة لك أن التشخیص سیكون أكثر أمن

إرشادات التناول عن طریق الفم

التغذیة أثناء تطھیر القولون

قواعد للتغذیة السلیمة

  • 3 أیام قبل الفحص: 
أغذیة ال یُنصح بھا: الفاكھة أو الخضراوات ذات البذور وما شابھ ذلك (مثل الكیوي، والطماطم، والعنب، والخبز الكامل).  

 • 1 یوم قبل الفحص:
 أغذیة یُنصح بھا: قبل یوم من الفحص یمكن للمریض تناول وجبة إفطار خفیفة ووجبة غداء  

خفیفة. یجب إنھاء وجبة الغداء الخفیفة قبل 3 ساعات على األقل من الجرعة األولى.

• السوائل الصافیة الممكنة ھي:  
 یُرجى شرب ما ال یقل عن لتر واحد إضافي من السائل الصافي في فترة إعداد األمعاء.    

یمكن تناول مشروبات مثل الماء أو األحسیة الصافیة أو العصائر الصافیة (دون لب الفاكھة) أو المشروبات  
 التي تحتوي على عصیر اللیمون أو الشاي (دون حلیب) في موعد أقصاه ساعة واحدة قبل الفحص. 

عزیزتي المریضة، عزیزي المریض،



یجب أن تنقضي ساعة واحدة على األقل ما بین االنتھاء من تناول  
الجرعة الثانیة وبدء الفحص؛ وذلك لتحقیق التطھیر الكامل للقولون.

 • اشرب كل جرعة من جرعات ®PLENVU المحضرة، ببطء خالل 30 دقیقة.  
 • اشرب خالل 30 دقیقة بعد تناول ®PLENVU ما ال یقل عن 0,5 لتر من السوائل الصافیة.  
 • ینبغي التوقف عن تناول أي سوائل قبل 2 ساعة على األقل من إجراء الفحص.   
 • احرص أثناء تناول الجرعة أن تكون على مقربة من توالیت متاح لك استخدامھ.   

موعد الفحص الخاص بك:
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Norgine- و NORGINE و PLENVU تُعتبر كل من
.Norgine عالمات تجاریة مسجلة لمجموعة شركات Segel

 www.plenvu.de المزید من المعلومات في

الساعةالساعة

الجرعة 2 (الكیس A + B) الجرعة 1

PLENVU® تحضیر

PLENVU® تناول

إرشادات مھمة

خاتم العیادة: 

یُرجى مراعاة 
تعلیمات االستخدام.

+

1

+

A2B2

توصیة
 تنظیر القولون حتى الساعة 12 ظھ ًرا: توزیع تناول جرعات ®PLENVU، بحیث یتم تناول الجرعة 1 في الیوم السابق والجرعة 2 (الكیس A + B) في یوم الفحص.  

تنظیر القولون بدایة من الساعة 12 ظھ ًرا: تناول جرعات ®PLENVU في یوم الفحص.  

من الضروري تناول
كمیة إضافیة من السوائل
الصافیة حسب االختیار،

 ال تقل عن 2 مرة، 
 ومقدار كل منھما 0,5 لتر.

• األدویة (مثل أقراص القلب أو أدویة سیولة الدم أو أدویة مرض السكري أو موانع الحمل) ربما یتم طردھا، وقد ال تعمل     
ًا مع طبیبك حول ھذا األمر.   كا لمعتاد. لذا تحدث مسبق

• إذا تناولت أي مھدئات في یوم الفحص، فال یُسمح لك بقیادة السیارة. اطلب من أحد األشخاص توصیلك، واستفسر من 
  طبیبك عما إذا كان من الضروري وجود  ُمرافق لك في المنزل.

أضف ما ال   
یقل عن 0,5 لتر
 من سائل صافي*

+
1

A2

B2

قم بتقلیب كل المكونات حتى
 یصبح السائل شبھ صافي

+ (قد یستغرق ذلك بضع دقائق).

0,5 لتر

1

ضع محتوى الجرعة 1 في وعاء.
   أضف إلیھا 0,5 لتر من الماء.  

+

A2B2
أضف ما ال   

یقل عن 0,5 لتر
 من سائل صافي*

+
قم بتقلیب كل المكونات حتى

 یصبح السائل شبھ صافي
 (قد یستغرق ذلك بضع دقائق).

PLENVU® تحتوي كل عبوة من
 على 3 أكیاس: كیس واحد للجرعة 

رقم 1، وكیسین اثنین للجرعة رقم 2 
.(A+B الكیس) 

محتوى العبوة 

تحضیر الجرعة 1

تحضیر الجرعة 2

0,5 لتر

0,5 لتر 0,5 لتر

ضع محتوى الجرعة 2 
(الكیس A+B) في وعاء.  

  أضف إلیھا 0,5 لتر من الماء. 


