
 

 إجراءات وتعليمات قسم األشعة بمجمع السلمانية الطبي 
 

 المقطعية لألمعاء الغليظة   ةتصوير األشع
 

 

 الرجاء إتباع التعليمات التالية
 وذلك عن طريق الدكتور المعالج في العيادة  يجب عمل فحص لوظائف الكلى قبل موعد التصوير •

 وطريقته كالتالي: يجب استعمال المحلول قبل موعد التصوير بيوم واحد  •
 

 )قبل الساعة الثامنة صباحاً( :اإلفطارقبل 

دقائق ثم اشرب المحلول على   3لمدة  واخلطه جيدالتر من الماء  2أذب محتويات الكيس في  • 
 .دقيقة أي تشرب ليتر خالل ساعة 15-10مرة واألخرى جرعات بين كل  5

 .بعد حوالي ساعة من أخذ المحلول(  سيدا)مفعول الدواء  •
 

 صباحاً(  9إلى  8)من الساعة   اإلفطار: •
 بيضة مسلوقة.  • 
 شريحة واحدة من التوست األبيض مع العسل.  • 
 كوب شاي أو قهوة )سكر وحليب(.  • 

•  
 قبل الغداء: •

 كوب شاي أو قهوة مع السكر وبدون حليب.  • 

•  
 بعد الظهر(  1:30إلى ظهراً  12)من الغداء:  •

 قطعة سمك أو دجاج مشوية مع قليل من الرز األبيض.  • 
 زبادي.  • 
 جلي.  • 
 كوب من الشاي أو القهوة مع السكر بدون حليب.  • 
 الممنوعات: البطاطس / الخضروات / الفاكهة.  • 

•  
 بساعتين بعد الغـداء: •

 ابدأ بشرب ما تبقى من المحلول.  • 

 الماء. الرجاء شرب كمية وافرة من  • 

•  
  العشاء: •

 شوربة. • 

•  
 بعد العشاء: •

 الصوم حتى موعد التصوير.  • 

 ( عند الساعة السادسة مساًء. Oral Contrast–شرب نصف محلول )الصبغة الملونة  •

 ( عند الساعة التاسعة. Oral Contrast–شرب النصف الثاني من محلول )الصبغة الملونة  •

 المحلول.الصيام من بعد اكمال شرب  •
 

 
 
 

 ات:مالحظـ
 .المعادن وتجنب لبس البس القطنية من األفضل لبس الم •
 على الحوامل أو الشاكين من حملهن إخطار مكتب االستقبال. •
 بيوم واحد. الموعد التحضير بدقة قبل  •
 .17284005أو  17284748إذا لم تتمكن من الحضور، الرجاء االتصال على الرقم  •
سوف يلغي النظام االلكتروني طلب الموعد وبناء عليه يتوجب   بتأجيله،في حال عدم حضور المريض لموعده ولم يقبل  •

 .طلب جديد له إلدخالعلى المريض مراجعه طبيبه 
 . من موعده ساعةه والحضور قبل نصف على المريض االلتزام بوقت الموعد المحدد ل •
   http://www.moh.gov.bh/eServices/Radiology  يمكنكم زيارة الموقع اإللكتروني •

 

 



 

Procedures and instructions of the radiology department at 
Salmaniya Medical Complex 

 
CT Colonoscopy 

 
Please follow the instructions below 

• The referral doctor must do renal function test (Creatinine test) before the 

appointment. 

• Follow the instructions of the powder solution one day before as described 

below. 

 

• Before breakfast:  )Before 8 am ( 
• Dissolve the powder contained in one of the sachets in 12 liters of water. 

• Stir for 3 minutes and drink the mixture within one hour 

  

• The effect of the medicine will begin about an hour after taking the solution. 

• Be prepared for frequent bowel movements starting within one hour of the first 

dose. 

 

 

• The breakfast:  )From 8 to 9 in the morning( 
• Boiled egg.   
• One slice of white toast with honey.  
• A cup of tea or coffee (sugar and milk). 

 
 

• Before lunch : 
• A cup of tea or coffee with sugar and without milk.    

• Lunch:  )From 12 noon - 1:30 pm ( 

• Grilled piece of fish or chicken with a little white rice.   

• Yogurt.  

• Jelly.  

• A cup of tea or coffee with sugar without milk.  

• Contraband: potatoes / vegetables / fruits. 
 

 

• Two hours after lunch: 
• Start drinking the rest of the solution.   
• Please drink plenty of water. 

 
 

• The Dinner : 
• Soup.    

• After dinner : 
• Stay fasting until the procedure.  

 

Notes: 
• Please inform the reception office if you are suspicious regarding pregnancy. 

• Please wear cotton clothes and avoid wearing any metals.  

• Preparing carefully one day before the appointment. 

• If you are unable to attend, please call 17284748 or 17284005 . 

• You should adhere to your appointment time and attend 30 minutes prior to the 

appointment time.  

• In case of not attending the appointment without prior cancelation, the electronic 

request will be canceled automatically by the system and the patient will have to 

go back to the referring physician to generate a new request. 

• You can visit the website   http://www.moh.gov.bh/eServices/Radiology 


