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Sayın hastamız; 

İyi bir kolonoskopik inceleme için yeterli bir barsak temizliğini de içeren bir hazırlık gereklidir. Aşağıda size bu 

hazırlığın nasıl yapılacağı anlatılmıştır. Lütfen açıklamaları tam olarak okuyunuz. Barsaklarınızın yeterince 

temizlenememesi durumunda işleminiz gerçekleştirilemeyebilir. 

1. Diyet ve barsak temizliğine başlamadan önce bilgi ve onay formunu tam olarak okuyunuz ve imzalayınız. Eğer 

imzalamanızı engelleyen bir çekinceniz varsa diyet ve barsak temizliğine başlamayınız. Hekiminize ya da ünitemize 

başvurunuz. 

2. Bilgi ve onay formu, randevu ve hazırlık formu, hekiminizin istek yazısı, varsa hasta dosyası ya da diğer tıbbi 

inceleme sonuçlarınızı yanınızda bulundurunuz. 

3. İşlemin……..gün önce sabah kalktığınız andan itibaren su, komposto suyu, çay, ıhlamur vb. berrak sıvılardan, 

istediğiniz kadar tüketebilirsiniz. Et suyu ve tavuk suyu alabilirsiniz. 

4. Herhangi bir meyve çiğ ya da pişmiş sebze, salata, ekmek, hamur işleri, yoğurt, süt, ayran ve taneli gıda 

tüketmeyiniz. 

5. Barsak temizliği için;  

 ……./……./…… tarihinde, saat 10:00 da bir kutu X-M diet 250 ml veya Fleet Fosfo Soda 90 ml. 

solüsyonunun tümünü içiniz. Sonrasında bol miktarda sıvı alınız. 

 ……/……/…… tarihinde, saat 20:00 de bir kutu X-M diet 250 ml veya Fleet Fosfo Soda 90 ml. 

Solüsyonunun tümünü içiniz. Sonrasında bol miktarda sıvı alınız. 

 ……/……/…… tarihinde, saat ….. da sol yan yatar durumda, bir adet Fleet Enema ya da B-T Enema 

ilacının tümünü makattan içeriye sıkınız. Beş –on dakika sol yatar durumda bekledikten sonra büyük 

abdestinizi yapınız.  

 Gerekli ilaçlar 

X-M diet 250 ml solüsyon (iki kutu) veya Fleet Fosfo Soda 90 ml. 

Fleet yada B-T Enema (iki kutu) 

 İşlemden bir (1) gün önce gün boyunca mutlaka en az 12 bardak (2,5 lt ) su içiniz. 

 X-M Diyet’leri meyve suyuna katıp içebilirsiniz. İki şişenin tamamını bitirmek zorundasınız. 

 

NOT: Eğer randevunuza gelemeyecek iseniz lütfen birkaç gün önceden 0212 280 22 22/1178 numaralı telefonu  

arayarak bilgi veriniz. 

  


