
מהי קולונוסקופיה?
קולונוסקופיה הינה הליך רפואי בשימוש שגרתי ונפוץ המשמש לבדיקת המעי הגס. בבדיקה הרופא 
המוחדר  זעירה  וידאו  שבקצהו מצלמת  וגמיש  דק  פלסטי  צינור  באמצעות  המעי  לתוך  מסתכל 
בעדינות דרך פי הטבעת. הבדיקה מאפשרת הסתכלות ישירה על דופן המעי הגס, לקיחת דגימות 
(ביופסיות) או הסרה של פוליפ (במידת הצורך). הבדיקה נעשית בדרך כלל תחת טישטוש (לעיתים 

בהרדמה מלאה) ואורכת כ 30 דקות עד שעה. 
תוכל/י  מכן  לאחר  הטשטוש.  חומר  שיפוג  עד  להשגחה  כשעתיים  תשאר/י  הבדיקה  סיום  לאחר 

לאכול ולשתות כרגיל.

ההכנה לבדיקה:
בכדי שהבדיקה תצליח ותהיה אפשרות לרופא לראות בצורה ברורה את דופן המעי, המעי חייב 
להיות מרוקן. חשוב לכן לעקוב אחר הוראות השימוש בתכשיר כפי שמפורט בהמשך וכן לעיין בעלון 
לצרכן המצורף לאריזה. אם יש לך שאלות אנא התייעץ/י עם הצוות הרפואי מיחידת האנדוסקופיה 

בה את/ה אמור/ה לבצע את הבדיקה.

חשוב לציין שמשך זמן הבדיקה והצלחתה מושפעים מטיב ההכנה ואיכות ניקיון המעי. 
אם המעי לא נקי מספיק ייתכן ויהיה צורך לחזור על הבדיקה במועד אחר.

מידע כללי:
 יום לפני הבדיקה מומלץ להימנע מאכילת מזונות העשירים בסיבים, ויש להפסיק כל צריכת 

מזון מוצק שעה לפני תחילת השימוש במוביפרפ ועד גמר ביצוע הבדיקה.
 יש לצפות לפעולות מעיים תכופות ונוזליות � אנא וודא כי יש לך גישה לשירותים בכל זמן נתון 

לאחר נטילת מוביפרפ.
 על מנת להחזיר לגוף נוזלים שאבדו ולמנוע התייבשות, יש להקפיד על צריכת נוזלים צלולים 

בכמות נדיבה, מומלץ במיוחד לשתות מיצי פירות צלולים, מרק צח, קפה או תה ללא חלב.
 חשוב להפסיק ליטול נוזלים כולל מוביפרפ, לפחות שעה אחת לפני ביצוע בדיקת הקולונוסקופיה.

 c˚25 � לאחר הכנת התמיסה ניתן לשמור אותה מכוסה למשך 24 שעות בטמפרטורה הנמוכה מ
80�2. שמירת התמיסה בקירור לפני השימוש משפרת משמעותית את C או במקרר בטמפרטורה

הטעם.
 יש להגיע לבדיקה יחד עם מלווה � הנהיגה אסורה כ� 12 שעות לאחר הבדיקה.

 חובה עליך לעיין בעלון לצרכן של מוביפרפ לפני השימוש!
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מוביפרפ הוראות שימוש:
מוביפרפ מיועד לניקוי המעיים לפני ביצוע כל פעולה קלינית באזור המעי המחייבת את ריקונו טרם ביצועה. 

מוביפרפ  הינו תכשיר בטעם לימון המכיל 4 שקיות אבקה משני סוגים, שתי שקיות גדולות מספר 1 ושתי שקיות 
קטנות מספר 2. ארבעת השקיות נדרשות להשלמת טיפול אחד.

מינון
הרופא שלך ינחה אותך לגבי אופן השימוש והמנה המומלצת. המינון מקובל בהיעדר הוראה אחרת מהרופא:

המנה המומלצת הינה 2 ליטרים מן התמיסה המוכנה. יש לסיים את הטיפול במוביפרפ לפחות שעה לפני ביצוע 
הבדיקה.

מוביפרפ ניתן לנטילה בשני אופנים:
1. ליטר מן התמיסה המוכנה של מוביפרפ בערב לפני ביצוע הבדיקה וליטר נוסף מן התמיסה 

המוכנה של מוביפרפ בבוקר 4 שעות לפני ביצוע הבדיקה לפני ביצוע הבדיקה.
2. שני ליטרים מן התמיסה המוכנה של מוביפרפ בערב לפני ביצוע הבדיקה.

 נטילת המנה הראשונה: תאריך ____________ שעה ____________

שלב 1: הכנת התמיסה
ולהוסיף מים על מנת להשלים  2 לכלי מדידה  1 ושקית מספר  יש לצרף את תוכן שתי השקיות, שקית מספר 
נפח לליטר תמיסה. יש לערבב היטב את האבקה במים עד המסה מלאה של  האבקות וקבלת נוזל צלול או מעט 

מעורפל. הליך המסת האבקה במים יכול לקחת כחמש דקות.

שלב 2: שתיית התמיסה
יש לשתות את הליטר הראשון של התמיסה במשך שעה עד שעתיים.

יש לנסות לשתות כוס מן התמיסה המוכנה כל 15�10 דקות.
מומלץ מאוד ללוות את הטיפול במוביפרפ בשתיית ליטר נוסף (חצי ליטר אחרי המנה הראשונה וחצי ליטר אחרי 
המנה השנייה) של נוזל צלול כלשהו בכל זמן אשר נוח לך, כדוגמת: מים, מיץ פרי ללא חלקי פרי, מרק צח, קפה או 

תה ללא חלב וכן משקאות קלים, זאת על מנת למנוע מצב של צמא והתייבשות.

 נטילת המנה השנייה: תאריך ____________ שעה ____________

שלב 3: חזור על המתואר בשלב 1 עם השקיות שנותרו באריזה (שקית מספר 1 ושקית מספר 2).
שלב 4: חזור על המתואר בשלב 2. 

יש להפסיק ליטול נוזלים כולל מוביפרפ, לפחות שעה אחת לפני ביצוע בדיקת הקולונוסקופיה                                                            
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