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ΞΟΝΔΡΝΗΚΑΠΗΑ ΘΝΙΝ(ΛΝ)ΠΘΝΞΖΠΖΠ
Ζ πξνεηνηκαζία δηαξθεί 4 εκέξεο. Ν πιήξεο θαζαξηζκόο όινπ ηνπ παρένο
εληέξνπ είλαη θαζνξηζηηθήο ζεκαζίαο γηα ηελ επηηπρία ηεο εμέηαζεο.
ΓΔΛΗΘΔΠ ΝΓΖΓΗΔΠ
ΑΞΑΓΝΟΔΔΡΑΗ λα ιάβεηε ΑΠΞΗΟΗΛΖ (SALOSPIR), ΑΛΡΗΦΙΔΓΚΝΛΥΓΖ
(VOLTAREN, MESULID, PONSTAN) ή ΑΛΡΗΞΖΘΡΗΘΑ ΠΘΔΑΠΚΑΡΑ (PLAVIX,
DUOPLAVIN, CLOVELEN, SINTROM, ISCOVER, PRADAXA, XARELTO, ELIQUIS)
θαζώο θαη ΠΗΓΖΟΝ, 5 ημέπερ ππιν ηην εξέηαζη.
ΔΞΗΒΑΙΙΔΡΑΗ λα επηθνηλσλήζεηε κε ηνλ ζεξάπνληα Ηαηξό ζαο (ΞΑΘΝΙΝΓΝ,
ΘΑΟΓΗΝΙΝΓΝ) ώζηε λα ζαο εμεγήζεη πσο ζα γίλεη ΡΟΝΞΝΞΝΗΖΠΖ ηεο
ΑΛΡΗΞΖΘΡΗΘΖΠ αγσγήο ζαο γηα ιόγνπο αζθάιεηαο.
ΚΞΝΟΔΗΡΔ λα ιάβεηε ΞΑΟΑΘΔΡΑΚΝΙΖ (DEPON,PANADOL,APOTEL,LONARID).
Αλαθέξαηε αλαιπηηθά ηελ θαξκαθεπηηθή αγσγή πνπ ιακβάλεηε γηα νπνηαδήπνηε
πάζεζε. Ξηζαλώο λα απαηηεζεί ΑΙΙΑΓΖ ΠΡΖ ΓΝΠΝΙΝΓΗΑ ησλ θαξκάθσλ ζαο.
Αλαθέξαηε ηζηνξηθό ΑΙΙΔΟΓΗΘΥΛ ΑΛΡΗΓΟΑΠΔΥΛ ζην παξειζόλ.
Αλαθέξαηε ύπαξμε ΒΖΚΑΡΝΓΝΡΖ ή ΑΞΗΛΗΓΥΡΖ.
ΑΞΑΓΝΟΔΔΡΑΗ λα νδεγήζεηε ην ππόινηπν ηεο εκέξαο, κεηά ηελ εμέηαζε.
ΠΛΗΠΡΑΡΑΗ ε παξνπζία ζπλνδνύ. Κεηά ηελ εμέηαζε ππάξρεη πεξίπησζε λα
αηζζάλεζηε δάιε, κεηεσξηζκό θαη αίζζεκα βάξνπο, πνπ ππνρσξνύλ ζύληνκα.
ΔΛΑΟΜΖ ΓΗΑΗΡΑΠ ΡΗΠ 3 ΞΟΥΡΔΠ ΚΔΟΔΠ
ΝΣΗ: ΑΞΑΓΝΟΔΝΛΡΑΗ: Ιαραληθά (όζπξηα, ρνξηαξηθά), ζαιάηεο, θξνύηα,
ζπόξνη, θνπθνύηζηα, θόθθηλεο ζάιηζεο, μεξνί θαξπνί, δεκεηξηαθά θαη ςσκί
νιηθήο αιέζεσο.
ΛΑΗ: ΔΞΗΡΟΔΞΝΛΡΑΗ: Ξξσηλό κε ςσκί ζίηνπ, βνύηπξν, κέιη, γηανύξηη, ηπξί,
απγό. Ξνιύ αξαηέο ζνύπεο κε θξέαο, ςάξη ή θνηόπνπιν (κε θηδέ, αζηξάθη ή ξύδη,
ειάρηζηε παηάηα θαη θαξόην), ρσξίο ζαιάηα ή θξνύηα. Δπηηξέπεηαη θξέκα
θαξακειέ ή παλαθόηα. Αλ πξέπεη λα δεηπλήζεηε ζε εζηηαηόξην πξνηηκήζηε έλα
θηιέην κόζρνπ ή θνηόπνπιν ρσξίο ζαιάηεο ή πδαηάλζξαθεο.
Ξηείηε άθζνλα πγξά (λεξό, ηζάη, ρακνκήιη, θαθέο ρσξίο γάια, δηαπγήο ρπκόο
κήινπ, αλαςπθηηθά εθηόο από coca-cola).

4η ΖΚΔΟΑ (ΞΑΟΑΚΝΛΖ ΔΜΔΡΑΠΖΠ=ΖΚΔΟΑ ΙΖΤΖΠ ΘΑΘΑΟΡΗΘΥΛ)
ΞΟΥΗ:ηζάη,θαθέ θίιηξνπ/espresso,ρσξίο ςσκί.ΣΥΟΗΠ ΘΑΚΗΑ ΠΡΔΟΔΖ ΡΟΝΦΖ
ΚΔΠΖΚΔΟΗ: κόλν ζηπαγγιζμένο ΕΝΚΗ ζούπαρ, ρσξίο ςσκί.
ΒΟΑΓ: κόλν ζηπαγγιζμένο ΕΝΚΗ ζούπαρ, ρσξίο ςσκί.
Θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ιήςεο ησλ θαζαξηηθώλ,
Δπιηπέπονηαι πγξά [λεξό, ηζάη, ρακνκήιη, θαθέο ρσξίο γάια, δηαπγήο ρπκόο
κήινπ (όρη θπζηθνί ρπκνί), αλαςπθηηθά (όρη coca-cola), δνπκί θνκπόζηαο].
ΓΔΛ ΘΑ ΘΑΛΔΡΔ ΞΝΘΙΠΚΝΠ COOPER ENEMA
Δθηόο εάλ κεηά ηελ νινθιήξσζε ησλ θαζαξηηθώλ απνβάιιεηε ζηεξεά
ππνιείκκαηα ηξνθώλ, νπόηε ζα θάλεηε ην πξσί ηεο εμέηαζεο δύν ππνθιπζκνύο
κηαο ρξήζεο πνπ ζα πξνκεζεπηείηε από ην θαξκαθείν
ΝΓΖΓΗΔΠ ΞΑΟΑΠΘΔΖΠ ΘΑΗ ΙΖΤΖΠ ΓΗΑΙΚΑΡΝΠ ΘΑΘΑΟΡΗΘΥΛ

FORTRANS(έλα θνπηί πνπ πεξηέρεη 4 θαθειάθηα)

Ρελ παπαμονή ηεο εμέηαζεο (
) ζα πηείηε 4 ιίηξα
δηαιύκαηνο Fortrans.
9.00πκ πξσί ζα μεθηλήζεηε λα πίλεηε ηα 2 θαθειάθηα (=2 ιίηξα). Θα δηαιύζεηε
κάθε θακελάκι ζε 1 λίηπο νεπό θαη πηείηε κε ξπζκό 1 πνηήξη αλά 20 ιεπηά
πεξίπνπ.
5.00κκ απόγεπκα ζα πηείηε άιια 2 θαθειάθηα (=2 ιίηξα). Θα δηαιύζεηε κάθε
θακελάκι ζε 1 λίηπο νεπό θαη πηείηε κε ξπζκό 1 πνηήξη αλά 20 ιεπηά πεξίπνπ.
Κέζα ζην δηάιπκα γηα λα βειηηώζεηε ηελ γεύζε κπνξείηε λα πξνζζέζεηε ιίγν
ζηξαγγηζκέλν ρπκό ιεκνληνύ ή λα ην αξαηώζεηε κε δηαπγή ρπκό μήλος.
ΞΟΥΗ ΡΖΠ ΖΚΔΟΑΠ ΔΜΔΡΑΠΖΠ: ΔΛΡΔΙΥΠ ΛΖΠΡΗΘΝΠ (ΝΡΔ ΛΔΟΝ)
ΓΔΛ ππέπει να θάηε ΡΗΞΝΡΔ και δεν ππέπει να πιείηε ΘΑΘΝΙΝ ΛΔΟΝ.
Ρπρόλ θάξκαθα πνπ πξέπεη λα ιάβεηε ην πξσί θαη γηα ηα νπνία ελεκεξώζαηε ηνλ
Ηαηξό, ζα ηα ιάβεηε κε ειάρηζην λεξό. Ξιύλεηε ηα δόληηα κε ειάρηζην λεξό θαη
κελ καζήζεηε ηζίριεο.

ΞΔΛΘΚΗΠΖ: 3 Κέξεο: θξεαηόζνππα ή ςαξόζνππα
Ξαξακνλή Δμέηαζεο: κόλν πγξά θαη ιήςε Θαζαξηηθώλ (4 ιίηξα)
Ζκέξα εμέηαζεο: λεζηηθνί από ην πξσί , νύηε λεξό
ΓΗΑ ΡΖΛ ΔΜΔΡΑΠΖ ΘΑ ΞΟΝΠΔΙΘΔΡΔ ΠΡΝ ΗΑΡΟΗΘΝ ΓΗΑΒΑΙΘΑΛΗΘΝ ΘΔΛΡΟΝ
ΠΡΑ ΔΜΥΡΔΟΗΘΑ ΗΑΡΟΔΗΑ, ΝΟΝΦΝΠ 0
ΗΑΡΟΗΘΖ ΝΚΑΓΑ (ΓΗΔΘΛΡΖΠ-ΑΛΑΗΠΘΖΠΗΝΙΝΓΝΗ-ΗΑΡΟΝΗ)
ΘΙΗΛΗΘΖ
ΒΗΝΤΗΔΠ
Γπ. Γημήηπιορ Λ. Σαηζόποςλορ
Δηδηθόο Γαζηξεληεξνιόγνο-Ζπαηνιόγνο
Γηδάθησξ Ηαηξηθήο Πρνιήο Αξηζηνηειείνπ Ξαλεπηζηεκίνπ Θεζζαινλίθεο
Γηεπζπληήο Δλδνζθνπηθήο Κνλάδαο
ΓΗΑ ΑΞΝΟΗΔΠ ΠΣΔΡΗΘΑ ΚΔ ΡΖΛ ΞΟΝΔΡΝΗΚΑΠΗΑ ΡΖΙΔΦΥΛΖΠΡΔ ΠΡΝ ΗΑΡΟΔΗΝ 5-9ΚΚ ΘΑΗ
ΕΖΡΖΠΡΔ ΛΑ ΓΗΑΘΝΤΝΛ ΡΝΛ ΗΑΡΟΝ ΓΗΑ ΓΗΔΘΟΗΛΖΠΔΗΠ

