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വസ്തി ചചയ്യുകപാള് ശ്രദ്ധികേണ്ട കാരയങ്ങള് 

 

• ശരീരകശാധനം എന്ന ഉകേശയം മുന്നിര്ത്തി, മലദ്വാരം വഴി ഔഷധങ്ങള് 

പ്രകയാഗ്ിക്കുന്നതിചനയാണ് വസ്തി എന്നതുചകാണ്ട് ച ാതുചവ ഉകേശിക്കുന്നത്. ഇത് 

 ഞ്ചകര്ത്മങ്ങളില് ഒന്നാണ്. 

കഷായ വസ്തി  

• ഉപ്പ്, കതന്, വിവിധതരതിലുള്ള എണ്ണ / ചനയ്യ്, മരുന്നുകള് അരച്ചത്, കഷായം, മറ്റ് 

ഔഷധങ്ങള് എന്നിവ കരാഗ്ാവസ്ഥയ്ക്കം വയക്തിക്കും അനുസരിച്ച ് വയതയസ്ത 

അളവുകളില് നിശ്ചിതക്രമതില് കയാജിപ്പിച്ച ്ഉ കയാഗ്ിക്കുന്നതിചനയാണ് കഷായ 

വസ്തി എന്നതു ചകാണ്ട് ഉകേശിക്കുന്നത്. 

• വസ്തി ചചയ്യുന്ന ദിവസങ്ങളില് കൂട്ടിരിപ്പുകാര്ത് നിര്ത്ബന്ധമാണ്.  

• രാവിചല പ്രഭാത ഭക്ഷണം ഒഴിവാോം. ചവറം വയറ്റിലാണ് കഷായ വസ്തി ചചയ്യുക; 

 ചക്ഷ, നല്ല വിശപ്പാവാനും  ാടില്ല. അതിനാല്,  അതയാവശയചമങ്കില് വളചര 

ലഘുവായി മാത്രം (ഉദ്ാ: നൂല്പ്പുട്ട് അഥവാ ഇടിയപ്പം അഥവാ കസവ, കനര്ത്മയായ 

അരിപ്പതിരി, ബ്രഡ് മുതലായവ), വസ്തിേ് 2 മണിക്കൂചെങ്കിലും മുപായി, ആഹാരം 

ആവാം. 

• പ്രഭാത കര്ത്മങ്ങള്േ് ശേഷം, കാലത്ത് 9 മണിക്കും 12 മണിക്കും ഇടയിലാണ് 

ച ാതുചവ, കഷായ വസ്തി ചചയ്യുക. വസ്തി വവകുന്നുചവങ്കില് രാവിചല (2 മണിക്കൂര്ത് 

എങ്കിലും മുപായി) ചചെിയ അളവില് മുകളില് സൂചിപ്പിച്ച തരം ഭക്ഷണം 

കഴികേണ്ടതുണ്ട്. 

• കഷായ വസ്തിേ് കശഷം മലകശാധന ഉണ്ടാവുന്നതാണ്. അതിനു കശഷം ഇളം 

ചൂടുചവള്ളതില് കുളിച്ച,് ഉടന് തചന്ന ചെറുപയർ / ശ ാര് കറി കൂട്ടി കചാെ് 

കഴികേണ്ടതാണ്. വസ്തിേ് കശഷം കചാെ് കഴിക്കുന്നതില് സമയം  ാഴാേിയാല്  ല 

ബുദ്ധിമുട്ടുകളം അനുഭവചപ്പകട്ടോം. 

• അധികമായ എരിവം പുളിയം ഒഴിവാേണം; അശേ ദിവസം രാത്രിയിലും ലഘുവായ 

ഭക്ഷണം  ാത്രം കഴിക്കുക. 

• കഷായ വസ്തിേ്  ശേഷം 1 മണിക്കൂര്ത് ആയിട്ടും  ലശോധന ഉണ്ടായിചല്ലങ്കിശലാ, ചെയ്തു 

കഴിഞ്ഞശേഷം മചറ്റചന്തങ്കിലും ബുദ്ധിമുകട്ടാ അനുഭവചപ്പടുകയാചണങ്കിൽ ഉടന് നഴ്സിങ് 

സ്റ്റാഫിചന വിവരം അെിയികേണ്ടതാണ്. 

• മലദ്വാരതികലേ് പ്രകവശിപ്പിക്കുന്ന ഉ കരണഭാഗ്ം (വസ്തികനത്രം) ഉ കയാഗ്കശഷം 

ചൂടുചവള്ളതില് കഴുകി വൃതിയായി സൂക്ഷികേണ്ടതാണ്. 
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• ശനരചത്ത കഴിച്ചുചകാണ്ടിരുന്ന ഔഷധങ്ങൾ അശേ ദിവസം കഴികേണ്ടതില്ല. 

പ്രശ ഹം, പ്രഷർ,  ാനസിക പ്രയാസങ്ങള് മുതലായ  ശരാഗ്ങ്ങള്ക്ക് സ്ഥിരമായി 

 രുേ് കഴിക്കുന്നവര്ത് കഡാക്ടറചട നിർശേശപ്രകാരം  അളവ്, സ യം എേിവ 

ക്രമീകരിച്ച ്കഴിക്കുക. 

• അശേ ദിവസം പൂര്ത്ണ വിശ്രമം കവണം. പുെതിെങ്ങുന്നത്  രമാവധി കുെയ്ക്കക.  

 

 ാത്രാവസ്തി / ശേഹ വസ്തി   

• ഉച്ചയ്ക്ക് ഭക്ഷണം കഴിച്ചിട്ട് ഉടചന ചചയ്യുന്ന വസ്തിയാണ് മാത്രാവസ്തി. ഔഷധങ്ങളചട 

അളവ് കുെവായതിനാല് ഇതിചന ച ാതുചവ ‘ചചെിയ വസ്തി’ എന്ന് വിളിോറണ്ട്.  

• സാധാരണ കഴിക്കുന്നതിന്ചെ മുോല് ഭാഗ്മാണ് മാത്രാവസ്തിയുള്ള ദ്ിവസം 

ഉച്ചഭക്ഷണം കഴികേണ്ടത്.  

• സാധാരണ കഴിക്കുന്ന ക ാചല കചാെ് (നന്നായി കവവിച്ച് ) ഉ കയാഗ്ിോം. അധികം 

ചമഴുക്കുകചര്ത്ന്നകതാ തണുതകതാ ആയ ഭക്ഷയവസ്തുേള് അകന്നദ്ിവസം കഴിോന് 

 ാടുള്ളതല്ല.  

• മാത്രാവസ്തി കഴിഞ്ഞ് മൂകന്നാ നാകലാ മണിക്കൂെിനുള്ളില് ചനയ്യുചട /വതലതിചെ 

അംശകതാടു കൂടിയ മലകശാധന ഉണ്ടാകും.  

• ഇങ്ങചന മലകശാധന ഉണ്ടാകുന്നതു വചര കവചെ ഒന്നും കഴിേരുത്.  

• ഈ വസ്തിക്കുകശഷം 9 മണിക്കൂെിനുള്ളില് മലകശാധന ഉണ്ടായിചല്ലങ്കില് നഴ്സിങ് 

സ്റ്റാഫിചന വിവരം അെിയികേണ്ടതാണ്. 

 


