
 

 

 

Maag Darm Leverziekten (MDL) 
 

Adviezen na een onderzoek met sedatie - 
Turks 
 

Ev için öneriler 
sedasyon altında yapılan araştırma sonrasında 

Size sedasyon için ilaçların kullanıldığı bir araştırma yapılmıştır. Bunların yan etkileri 
olabilir. Eve gittiğinizde ilaçlar hâlâ etkilerini gösteriyor olurlar. 

Araştırma gününde uygulamanız önemli olan hususlar 

 İlaçların yan etkilerinden dolayı trafikte (araba/bisiklet) yer almamak. 

 Potansiyel olarak tehlikeli olan cihazları çalıştırmamak/kullanmamak. 

 (Geçici) hafıza kaybı olabileceğinden, noter tasdiki imzalamak gibi önemli kararlar 
almamak. 

 Kırıklara yol açabilecek ek düşme riski altında olduğunuzu bilin. Bu husus özellikle, 
sakinleştiriciler gibi uyuşukluğa neden olabilecek başka ilaçlar aldığınızda geçerlidir. 

 Alkol veya uyuşturucu kullanmamak. 

 Uyku ve sakinleştirici ilaçlarla dikkatli olmak. 

Araştırma sonrasında yemek 
 Araştırma sonrasında tekrar her şeyi yiyebilirsiniz. Küçük miktarlarla başlayın. 

 ..... ......................... tarihine kadar sadece berrak sıvı içecekler. 
Ardından kolay sindirilebilir yiyeceklere başlayın. Kendinizi iyi hissettiğinizde tekrar 
normal şekilde yiyebilirsiniz. 

Kan sulandırıcı ilaçlar 
 ...... ........................(tarih) tarihinde 

kan sulandırıcı ilaçlarınıza tekrar başlayabilirsiniz. 

 Tromboz Servisinin şemasına göre alınız. 

 Kan sulandırıcıları kullanmaya devam edin; bunlar araştırma için durdurulmadı. 
  

 

 



 

 

Araştırma sonrası için dikkat  

Araştırma sonrasında ağrı 
Araştırma sonrasında hâlâ (karın) ağrınız varsa, iki tablet Parasetamol 500 mg 
alabilirsiniz. Genelde ağrı kesici olarak bu yeterlidir. 

 Mavi boya kullanımı 
Araştırma esnasında mavi boya kullanılmıştır. Sonuç olarak, araştırma sonrasındaki ilk 
birkaç saat (24 ila 48 saat) idrarınız/dışkınız maviye boyanmış olabilir. Bu zararlı 
değildir. 

 Klips kullanımı 
Araştırma esnasında size bir veya daha fazla klips takılmıştır. Bunlar zamanla 
kendiliğinden düşer ve muhtemelen dışkıda görülebilir. 

Kontrol randevusu 

 Halihazırda bir (telefonla) randevunuz vardır: …………………… 

 Aile hekiminiz / tedavi görevliniz ile iletişime geçiyorsunuz 

 Yeni bir randevu için size verilmiş olan ekteki yazıya bakınız. 

Poliklinikte veya aile hekiminizde bir sonraki randevunuzda, talepte bulunan doktor 
muayene sonuçlarını sizinle görüşecektir. 

Sorun olması durumunda ne yapılmalı? 

Artan karın ağrısı, kan kaybı veya yüksek ateş gibi sorunlar yaşıyorsanız, kendinize 
güvenmiyorsanız veya araştırmayla ilgili başka sorularınız olduğunda, hastane ile iletişime 
geçmekten çekinmeyin. Doğru önlemlerin alınabilmesi için size hangi araştırma yapıldığını 
belirtin. 

Çalışma saatlerinde  (077) 320 51 32 
Çalışma saatleri dışında  (077) 320 58 10 (Acil Yardım) 

 
 
 
 
 
 
 
 

VieCuri Medisch Centrum  
 

Locatie Venlo  
Tegelseweg 210 
5912 BL Venlo 
(077) 320 55 55 
 

Locatie Venray 
Merseloseweg 130  
5801 CE Venray  
 (0478) 52 22 22 
 

Meer informatie www.viecuri.nl 
 

Bekijk uw medische gegevens op www.mijnviecuri.nl 
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