
 בדיקת חוקן בריום

 
 
 

 מטרת הבדיקה
 .הדגמת המעי הגס על ידי החדרת בריום באמצעות חוקן

 
 הכנה לבדיקה

 .לכן יש להקפיד על כללי ההכנה, נקי מצואהבבדיקה זו המעי הגס חייב להיות 
 :כלכלה נוזלית ומרוקןהכנת המעיים כוללת 
מזון : אסור לאכול. מיצי פירות צלולים, סוכרקפה עם , לי'ג, מרק צח: מותר לאכול: יומיים לפני הבדיקה

 .אין להפסיק תרופות קבועות. יש להקפיד על שתייה מרובה. פירות וירקות, שוקולד, מוצרי חלב, מוצק
חומר משלשל המהול בחצי - Sofodexשתית בקבוק  00:11בשעה . 00:11משעה  צום: יום לפני הבדיקה

עד השעה , ליטר ביממה 2יש להקפיד על שתייה מרובה כ . כוס מים ומיד אחריו שתית כוס מים נוספת
 .נוסף ואחריו כוס מים נוספת Sofodexשתיית בקבוק  20:11בשעה . 20:11

 .מותר לשתות כוס תה. Fleet Enemaחוקן . המשך צום: בוקר הבדיקה
 

 חשוב לדעת
 .ת דחופותלמרות מאמצינו יתכנו עיכובים בשל בדיקו. עליך להגיע לבדיקה בשעה המצוינת .0

 . יש להביא טופס התחיבות .2
 :יש להביא הזמנה מפורטת מהרופא המפנה הכוללת .0

 כולל טיפול תרופתי קבוע, פרטים רפואיים . 
 מידע על אלרגיות ורגישויות. 

 .בהגיעך למחלקת הדימות עליך לפנות למשרד הקבלה לשם פתיחת תיק .4

 .חובה עליך להודיע על כך בבואך לבדיקה, הריוןאו קיים ספק כלשהו לגבי , במידה והינך בהריון .0
הרה אינה יכולה להיות  האיש. הורה או אחר, נדרשת נוכחות קרוב מלווה, בזמן בדיקה של ילד .6

 .נוכחת בבדיקה
 

 מהלך הבדיקה
הבריום נתן באמצעות חוקן ותוך כדי מילוי מתבצעים . הבדיקה מבוצעת בשכיבה על שולחן השקופים

 .םוף הבדיקה הנבדק יתרוקן בשירותיבס. מספר צילומים
 .כולל זמן ההכנה לבדיקה, כשעה: משך הבדיקה

 
 לאחר הבדיקה

 .תיתכן הרגשת מלאות
 .שעות 44תיתכן צואה בצבע לבן במשך כ 

 .אכילה ושתייה מותרות מיד לאחר הבדיקה
 .שעות לאחר הבדיקה 24במשך  המומלץ להרבות בשתיי

 
 תוצאות הבדיקה

 .עברות לרופא המטפלמו: במסגרת אשפוז
 .הבדיקה ותוצאותיה נשלחות בדואר לרופא המפנה לבדיקה: במסגרת אמבולטורית

 
 
 
 

 .לנוחיותך צוות מחלקת דימות עומד לרשותך ויענה לפנייתך לקבלת הסבר נוסף
 

 14-6602400 ,14-6602260: טלפון
 

 בהצלחה
 צוות מכון רנטגן ודימות

 
___________________________________________________________________________ 

 .הכתוב הוא בלשון זכר אך מיועד לשני המינים* 


