
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

சி.டி (CT) ககொக ொக ொக்ரொபி (Colonography) தயொரிப்பு விதிமுரரகள் 
 

(Patient to  the appropriate boxes) 

 

ஸ்கக ் கெய்வதற்கு 3 நொட்களுக்கு மு ்: 

 

 குறைந்த நொரப்்கபொருள் உள்ள (fiber) உணறை 

உண்ணத் ததொடங்குங்கள்.  

 பழங்கள், பழசச்ாறுகள், காய்கறிகள், சிவப்பு 

இறைசச்ி, பறுப்பு வறககள் (வவரக்டறை, 

பாதாம், முந்திரி, பிஸ்தா), தானியங்கள், 

பீன்ஸ், பாை் பபாருட்கள் மை்றும் பெை்லி வறக 

உணவுகறளத ்தவிரக்்கவும்  

 

ஸ்கக ் கெய்வதற்கு  

1 நொள் மு ்:  __________ (date) 

 கொர  உணவு மற்றும் மதிய உணவிற்கு குரறந்த 

நொரப்்கபொருள் உள்ள (fiber)  உணரவ 

உண்ணுங்கள்.  

 மதிய உணவுக்குப் பிறகு, தண்ணீர ்அ ் து சூப் 

கபொ ்றவற்ரற மட்டுகம உட்ககொள்ளுங்கள் 

(திட(solid) உணரவெ ்ெொப்பிடக்கூடொது).  

காலை 8 மணிக்கு தயாரிப்பு:  

 ககொடுக்கப்பட்ட 4 பிெொககொரட ் (4 tablets Bisacodyl, 

ஒவ்கவொ ்றும் 5mg ) மொதத்ிரரகரளெ ்

ெொப்பிடுங்கள்.  ஆ ்டொக்சிட் (antacid) வரக 

மருந்துகரள எடுதத்ுக் ககொண்ட 1 மணி 

கநரதத்ிற்குள், பிெொககொரட ் மருந்ரத 

உட்ககொள்ள கவண்டொம். 

மதியம் 2 மணிக்கு தயாரிப்பு அை்ைது மதிய 

உணவிற்கு பின் 2 மணி நேரம் கழித்து தயாரிப்பு: 

 4 லிட்டர ்PEG குடிக்கத் கதொடங்குங்கள்: ஒவ்கவொரு 

15 நிமிடங்களுக்கும் குரறந்தது 250 மி ்லிலிட்டர ்

அ ் து ஒரு மணி கநரத்திற்கு 1 லிட்டர ்குடிக்கவும். 

மொர  4 மணிக்கு தயொரிப்பு:                                                                        

குரறந்தது 2 லிட்டர ்PEG குடித்த பிறகு, குட ் அரெவுகள் 

திடமொக இ ் ொவிட்டொ ் மற்றும் குட ் அரெவுகள் 

தண்ணீரொக இருந்தொ ், PEG குடிப்பரத நிறுத்துங்கள். 

நிறம் கதளிவொ து, மஞ்ெள், பெர்ெ அ ் து பழுப்பு 

நிறமொக இருக்க ொம், ஆ ொ ் சீத்ரூவொக (see-through) 

இருக்க கவண்டும். இ ்ர கய ி ் மீதமுள்ள PEG-ஐ 

கதொடரந்்து குடிக்கவும். 

PEG முடித்த கநரம்:          __________ 

                                              (time)                                                                        

மொர  6 மணிக்குள், PEG குடிதத்ு முடித்திருக்க 

கவண்டும். இ ்னும் குடித்து முடிக்கவி ்ர  எ ்றொ ், 

கதொடரந்்து குடித்து முடிக்கவும் . 

 

PEG முடித்த 1 மணி நேரத்திற்குப் பிறகு (இரவு 7 

மணிக்குப் பிறகு மடட்ுநம) 

 

 1 பொட்டி ் டகிகடொ ் (Tagitol) குடிக்கவும்.    __________ 

                                                                                                (time)    

                          

டகிநடாை் (Tagitol) குடித்து முடித்த 2 மணி நேரம் 

கழித்து __________ 

   (time)                             

 ஆம் ிபொக் (Omnipaque) 50 மி ்லிலிட்டர ்குடிக்கவும்  

 

குட ் தயொரிப்பு முடிந்தது! 

விரதம் கதொடங்குவதற்கு மு ்பு விரும்பியபடி தண்ணீர ்

குடிக்க ொம். ஏகதனும் நீர ்

கட்டுப்பொடு இருந்தொ ், கட்டுப்பொட்டுக்குள் தண்ணீர ்

குடிக்கவும் 

 சி.டி ஸ்நகன் ோள்:  __________         

                                           (date) 

6 மணி நேரம் ஸ்நகன் செய்வதற்கு முன்: __________ 

                                                                                        (time)                             

 ஸ்கக ் கெய்வதற்கு 6 மணி கநரதத்ிற்கு மு ்பு 

ெொப்பிடகவொ குடிக்ககவொ கூடொது. 

 சிறிய அளவி ொ  தண்ணீருட ் 

பரிந்துரரக்கப்பட்டபடி தி ெரி மருந்துகரள 

எடுத்துக் ககொள்ள ொம்.             

ஸ்நகன் செய்ய 1 மணி நேரத்திற்குள்: __________ 

                                                                                 (time)                             

 ஸ்கக ் கெய்வதற்கு 1 மணி கநரதத்ிற்குள், 

கழிப்பரறக்குெ ்கெ ்லுங்கள்.         

(Staff to  the appropriate boxes) 

ேீரிழிவு நோயாளிகள்: 

 விரதம் இருக்கும்கபொது உங்கள் அர தத்ு 

நீரிழிவு மருந்துகரளயும் (இ ்சுலி ் ஊசி 

உட்பட) நிறுத்துங்கள். ஸ்கக ் கெய்த பிறகு 

உங்கள் எ ் ொ மருந்துகரளயும் மீண்டும் 

கதொடங்க ொம். 

 மிதமொ  சிறுநீரக கெய ்பொடு (eGFR 30 - 60 ml / 

min / 1.73m2) - தயவுகெய்து ஸ்கக ் கெய்வதற்கு 

24 மணி கநரத்திற்கு மு ்பு கமட்ஃகபொரம்ி ் 

உட்ககொள்வரத நிறுதத்ி, ஸ்கக ் கெய்த 48 மணி 

கநரதத்ிற்குப் பிறகு மீண்டும் கதொடங்குங்கள். 

 

மருே்துகலள ேிறுத்துங்கள் 

கததி : __________  கநரம் : __________ 

மருே்துகலள மறுசதாடக்கம் செய்யுங்கள் 

கததி : __________  கநரம் : __________ 

 

ஆஸ்துமா/ பை மருே்து ஒவ்வாலம நோயாளிகள்/ 

முே்லதய  contrast media எதிரவ்ிலன, உங்கள் 

பரிந்துரரக்கும் மருத்துவரிடமிருந்து பி ்வரும் 

மருந்துகரளப் கபறவும். 

 30 mg ஸ்கக ் கெய்வதற்கு முந்ரதய இரவி ் 

ப்கரட் ிகெொக ொ ். 

கததி : __________  கநரம் : __________ 

 30 mg ஸ்கக ் கொர யி ் ப்கரட் ிகெொக ொ ். 

கததி : __________  கநரம் : __________ 

 

பிற சிறப்பு வழிமுரறகள்: 

____________________________________ 
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Should you have any queries, please 
contact us at: (65) 6772 3700 or 

DDI_enquiries@nuhs.edu.sg 

(date) 
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5 Lower Kent Ridge Road, Singapore 119074  
OneNUHS Hotline: (65) 6908 2222 
OneNUHS General Enquiries: contactus@nuhs.edu.sg  
OneNUHS Appointments: appointment@nuhs.edu.sg  

www.nuh.com.sg 



கம்ப்யூட்டட் கடொகமொகிரொபி (சி.டி) கொ க ொகிரொஃபி எ ்பது கபருங்குட ் (கபரிய குட ்) பற்றிய நுண்ணறிரவப் கபற எக்ஸ்-

கதிரக்ரளப் (X-rays) பய ்படுதத்ுவதொகும். கம்ப்யூட்டிங் கதொழி ்நுட்பத்ரதப் பய ்படுத்தி, பொலிப்ஸ் மற்றும் கபருங்குட ் 

புற்றுகநொய் கபொ ்ற அெொதொரணங்கரளக் கண்டறிய கபருங்குடலி ் 3 பரிமொண படங்கரள மீண்டும் உருவொக்க முடியும்.  

 

ஸ்நகன் நபாது என்ன எதிர்பாரக்்க நவண்டும் 

 

குடை் தயாரிப்பின் நபாது 

எடுக்கப்பட்ட டொகிகடொ ் உங்கள் ம த்ரத கவண்ரமயொக்கும். பிெககொரட ் மற்றும் பி.இ.ஜி உங்கள் குடர  

சுத்தப்படுத்தும், எ கவ அடிக்கடி கழிப்பரறக்கு கெ ்  தயொரொக இருங்கள். கபொதுவொக, வயிற்றுப்கபொக்கு PEG குடிதத்ு 1 மணி 

கநரதத்ிற்குள் கதொடங்க ொம். கழிப்பரறக்கு அருகி ் இருங்கள். வயிற்று வலி ஏற்பட ொம். அதிக வலி ஏற்பட்டொ ் PEG-ஐ 

நிறுத்தி மருத்துவ ஆக ொெர ரயப் கபறவும். 

 

ஸ்நகன் செய்வதற்கு முன் 

ஸ்கக ் கெய்ய தளரவ்ொ  மற்றும் வெதியொ  ஆரடகரள அணியுங்கள். மொற்றுவதற்கு உங்களுக்கு ஒரு கவு ் 

வழங்கப்படும். தயவுகெய்து உங்கள் உள்ளொரடகரளயும் மொற்றி, வழங்கப்பட்ட உள்ளொரடகரள அணியுங்கள். உங்கள் 

வெதிக்கொக உங்கள் த ிப்பட்ட கபொருடக்ரள ரவக்க ஒரு  ொக்கர ்கிரடக்கும்.  

கமட்ட ் கபொருள்கரள (கேரப்ி ்கள், ப ்வரககள் மற்றும் நரககள் கபொ ்றரவ) வீட்டி ் ரவத்திருங்கள் அ ் து ஸ்கக ் 

கெய்வதற்கு மு ்பு அகற்றப்படும். கமட்ட ் கபொருள்கள் ஸ்கக ் தரத்ரத பொதிக்க ொம்.  

 

நரச்ிங் ஊழியர ்உங்கள் நரம்புகளி ் ஒ ்றி ் ஒரு பிளொஸ்டிக் ககனு ொ/ ஊசி கெருகுவொர .் 

 

ஸ்நகன் செய்யும் நபாது 

ஸ்கக ் படுக்ரகயி ் படுத்துக் ககொள்ளும்படி ககட்கப்படுவீரக்ள். குட ் சுவரக்ரள தளரத்்த உதவும் தரெ தளரத்்தியி ் ஊசி 

முதலி ் வழங்கப்படும். 

 

உங்கள் ம க்குடலி ் ஒரு கம ்ரமயொ  குழொய் கமதுவொக கெருகப்படும். உங்கள் கபருங்குடர  முழுவதுமொக உயரத்த், 

குழொய் வழியொக கொற்று கெலுத்தப்படும். கபருங்குடலி ் ஏகதனும் கநொய் இருக்கிறதொ எ ்று பொரக்்க இது உதவுகிறது. 

 

இந்த ஸ்கக ் கபொது நீங்கள் வயிற்று வீக்கம் அனுபவிப்பீரக்ள். கொற்ரற கவளிகயற்றுவதும் இய ்பொ து. இருப்பினும், நீங்கள் 

கொற்ரற கவளிகயற்றக்கூடொது எ ்பரத நிர வி ் ககொள்க. வலி தொங்க முடியொவிட்டொ ் அ ் து கவறு ஏகதனும் வலிரய 

உணரந்்தொ ், உட டியொக அங்குள்ள ஊழியரக்ளிடம் கெொ ்லுங்கள். 

 

ஸ்கக ் கெய்யும் கபொது உங்கள் வயிற்றிலும், முதுகிலும் படுத்துக் ககொள்ளுமொறு ககட்கப்படுவீரக்ள். ஸ்கக ் மங்க ொக 

இருப்பரதத் தவிரக்்க ஸ்கக ் கபொது நகர கவண்டொம். ஸ்கக ் கெய்யப்படும்கபொது 15 விநொடிகள் வரர மூெச்ு நிறுதத்ுமொறு 

கரடிகயொகிரொஃபர ் உங்களுக்குெ ் கெொ ்வொர.் ஒரு புரகப்படத்ரதப் கபொ கவ, சிறந்த ஸ்கக ் முடிவுகளுக்கு, 

வழிமுரறகரளப் பி ்பற்றவும். ஸ்கக ் முடிந்ததும், கரடிகயொகிரொஃபர ்கெொ ்லும்கபொது மூெச்ு விடுங்கள்.  

 

ஸ்கக ் சிறப்பொகக் கொண கொ ்ட்ரொஸ்ட் நரம்புகள் மூ ம் நிரவ்கிக்கப்பட ொம். உட ் முழுவதும் ஒரு சூடொ  உணரவ்ு, பி ் ர ்

வொயி ் ஒரு உக ொக சுரவ கொ ்ட்ரொஸ்ட் ஊசி கபொது உணரப்பட ொம். இது சி  நிமிடங்களுக்குப் பிறகு மரறந்துவிடும்.  
 

தயொரிப்பு உட்பட முழு ஸ்கக ் கொ மும் 20 முத ் 45 நிமிடங்கள் வரர நீடிக்கும். 

 

ஸ்நகன் செய்த பிறகு 

குழொய் அகற்றப்படுவதற்கு மு ்பு கபரும்பொ ொ  கொற்று கவளிகயற்றப்படும். ஸ்கக ் கெய்த பிறகு கழிப்பரறக்குெ ்கெ ்  

நீங்கள் ஊக்குவிக்கப்படுகிறீரக்ள். வழக்கமொக சுமொர ்½ மணி கநரம் கழிதத்ு, தரெ தளரத்த் மருந்து முடிந்ததும் கபருங்குட ் 

சுருங்கத ் கதொடங்கும். இது சி  வயிற்று வலிரய ஏற்படுத்தக்கூடும், இத ொ ் நீங்கள் மீண்டும் கழிப்பரறக்குெ ் கெ ்  

கவண்டியிருக்கும். ம ெச்ிக்கர த் தடுக்க, நீங்கள் ஏரொளமொ  தண்ணீரரக் குடிக்கவும், அதிக பழங்கள் மற்றும் 

கொய்கறிகரள ெொப்பிடவும் ஊக்குவிக்கப்படுகிறீரக்ள். ஸ்கக ் கெய்த பிறகு உங்கள் வழக்கமொ  நொரள மீண்டும் 

கதொடங்க ொம். ககொடுக்கப்பட்ட ஊசி சி  கநொயொளிகளுக்கு தற்கொலிக மங்க ொ  பொரர்வரய ஏற்படுத்தக்கூடும், இத ொ ் 

பரிகெொதர  நொளி ் வொக ம் ஓட்ட கவண்டொம் எ ்று அறிவுறுதத்ப்படுகிறீரக்ள் உங்கள் அடுத்த மருத்துவர ் ெந்திப்பி ் 

உங்கள் மருதத்ுவர ்முடிவுகரள உங்களுக்குக் கூறுவொர.் 

 

 சி  முக்கியமொ  விஷயங்கரளக் கவ ியுங்கள் 

 

 உங்களுக்கு ஆஸ்துமொ, நீரிழிவு கநொய், சிறுநீரக பிரெச்ிர கள் அ ் து ஏகதனும் மருந்து ஒவ்வொரம இருந்தொ ் 

உங்கள் ஸ்கக ் கததிக்கு மு ்கப எங்களுக்குத ்கதரிவிக்கவும். 

 நீங்கள் கரப்்பமொக இருந்தொ ் அ ் து நீங்கள் கரப்்பமொக இருக்கிறீரக்ளொ எ ்று உறுதியொக கதரியொவிட்டொ ் 

உங்கள் மருதத்ுவருக்கும் சி.டி. கரடிகயொகிரொஃபருக்கும் கதரிவிக்கவும். 

 CT தயொரிப்பு ஒரு வயதொ வருக்கும் ஒரு குழந்ரதக்கும் ஒகர மொதிரியொக இருக்கொது. உங்கள் மருதத்ுவர ்

கிளி ிக்கிலிருந்து ெரியொ  தகவ ் துண்டுப்பிரதிரயப் கபற்றுள்ளீரக்ள் எ ்பரத உறுதிப்படுத்தவும். 

 இந்த தகவ ் துண்டுப்பிரசுரத்தி ் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளபடி உணவு ஆக ொெர  மற்றும் குட ் தயொரிப்ரப 

முடிக்க கவண்டும். இ ்ர கய ்றொ ், சி.டி ஸ்கக ் கெய்யும் கநரதத்ி ் குட ் சுத்தமொக இ ் ொவிட்டொ ் ஸ்கக ் 

முடிரவ மருத்துவர ்விளக்க முடியொது. 

 குட ் தயொரிப்பு கபொதுமொ தொக இ ் ொவிட்டொ ், சி  ெந்தரப்்பங்களி ், ஸ்கக ் மற்கறொரு நொளுக்கு 

மொற்றியரமக்கப்பட ொம் அ ் து ரதத்ு கெய்யப்பட ொம் 

 

எ ்  ஆபதத்ுகள் நடக்க ொம் 

ஸ்கக ் முக்கிய ஆபதத்ுகள் பி ்வருமொறு: 

 குட ் துரளத்த ், இரத்தப்கபொக்கு மற்றும் கதொற்று (Bowel perforation (a tear or hole in the intestine), bleeding and 

infection) 

 கொ ்ட்ரொஸ்ட்டுக்கு ஒவ்வொரம 

 நரம்புக்கு கவளிகய கொ ்ட்ரொஸ்ட்டி ் கசிவு 

 

இந்த அபொயங்கள் குரறவொக உள்ள  மற்றும் இதுகபொ ்ற நிகழ்வுகரள குரறக்க கதரவயொ  அர த்து 

மு ்க ெெ்ரிக்ரக நடவடிக்ரககளும் எடுக்கப்படும். ஸ்கக ் கதொடரப்ொ  ஏகதனும் ககள்விகளுக்கு, எங்கள் ஊழியரக்ளி ் 

எவரரயும் தயவுகெய்து அணுகவும். 

 

 

உங்கள் சி டி (CT) ஸ்ககன் (Scan Appointment) 
 

 Diagnostic Imaging @ MB L2 (Mon – Fri, 8am – 6pm) 
 Diagnostic Imaging @ KRW L3 (Mon – Fri, 8am – 6pm) 
 Diagnostic Imaging @ NUH Medical Centre Level 4 (Mon – Fri, 8.30am – 6pm) 

 
 

Patient Particulars: 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Appointment கததி:  

____________________ 
 

Appointment கநரம்:  

____________________ 
 

Estimated Fees (மதிப்பிடப்பட்ட 

கட்டணம்) for Outpatient:  

____________________ 
 

குறிப்பு: தயவுகெய்து மதிப்புமிக்க கபொருட்கரளகயொ அ ் து அதிகப்படியொ  பணத்ரதகயொ உங்களுட ் ககொண்டு வர 

கவண்டொம். கநொயொளிகள் மற்றும் பொரர்வயொளரக்ள் அவரக்ளி ் த ிப்பட்ட உரடரமகளுக்கு கபொறுப்பு. 

 

தொமதமொக வருவது ஸ்கக ் நொளி ் மொற்றத்ரத ஏற்படுத்தக்கூடும்.  

பதிவுகெய்யப்பட்ட ஸ்கக ் கநரத்திற்கு குரறந்தபட்ெம் 15 நிமிடங்களுக்கு மு ் தொக வந்து பதிவுகெய்து ஸ்கக ் கெய்ய 

தயொர ்கெய்யுங்கள். மருதத்ுவ அவெரநிர கள் கொரணமொக எதிரப்ொரொத தொமதம் ஏற்பட்டொ ் உங்கள் புரிதர  நொங்கள் 

நொடுகிகறொம். 

திட்டமிடப்பட்ட ஸ்கக ் நொளி ் நீங்கள் ரவத்திருக்க முடியொவிட்டொ ் தயவுகெய்து எங்களுக்குத் கதரிவிக்கவும். 

This publication is classified as Unclassified, Non-Sensitive 
 
The information provided in this publication is meant purely for educational purposes and may not be used as a 
substitute for medical diagnosis or treatment. You should seek the advice of your doctor or a qualified healthcare 
provider before starting any treatment or if you have any questions related to your health, physical fitness or medical 
conditions. Information is correct at time of printing (May/2014) and subject to revision without prior notice. 
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