
PRZYGOTOWANIE DO BADANIA KOLONOSKOPOWEGO

7 dni przed badaniem

 Proszę nie spożywać produktów z pestkami i skórkami (owoców, chleba z ziarnami i makiem)

5 dni przed badaniem

 Należy zamienić lek SINTROM, ACEKUMAROL, WARFIN, XARELTO na zastrzyki podskórne z 

Heparyn drobnocząsteczkowych (recepta u lekarza kierującego)

2 dni przed badaniem

 W przypadku zaparć wskazana dieta płynna, picie dużej ilości wody niegazowanej

1 dzień przed badaniem

 Bezwzględnie przyjmować tylko płyny (woda z miodem, mleko, jogurt, przecedzony bulion) - 

można ssać landrynki

 Nie wolno przyjmować produktów stałych w tym kasz, płatków na mleku lub wodzie

 Leki stosowane na choroby przewlekłe przyjąć oprócz wyżej wymienionych

 Dzień przed badaniem przygotować roztwór preparatu przeczyszczającego. Może to być:

1. FORTRANS - o godzinie 16.00 należy rozpuścić 4 saszetki proszku w 4 litrach wody. Wypić dzień 

przed badaniem. Można poprawić smak Fortransu schładzając płyn w lodówce lub wkraplając 

klarowny sok z cytryny, grejpfruta.

2. MOVIPREP - przygotowujemy 2 litry preparatu, który należy wypić dzień przed badaniem, oprócz 

tego trzeba wypić 1 litr innego klarownego płynu.

3. CITRA FLEET - wtedy wypijemy 2 szklanki preparatu (o 16:00 i o 22:00) i 4 litry dowolnego płynu 

(po 2 litry po każdej szklance preparatu)

Szczegółowe informacje na temat poszczególnych preparatów, objawów niepożądanych i przygotowania 

dostępne są w ulotce leku.

Nie przyjmować leków doustnie po południu (nie wchłoną się z jelita).

 Proszę dzwonić do pracowni w celu potwierdzenia czy badanie się odbędzie - poniedziałek, wtorek, 

czwartek, piątek  tel. 297-534-259.

Dzień badania

 Przed wyjściem z domu proszę przyjąć leki regularnie przyjmowane oprócz leków zastrzeżonych. 

 Proszę zgłosić się do Pracowni Endoskopowej w wyznaczonym wcześniej terminie.

 Należy zabrać ze sobą  dowód osobisty.

* Jeśli zaproponowany sposób oczyszczenia jelita będzie dla Pani/Pana trudny do zaakceptowania i 

skłaniałby Panią/ Pana do rezygnacji z badania, prosimy o kontakt. Indywidualnie możliwe jest zastosowanie

innych sposobów oczyszczania jelita, aczkolwiek jakość badania kolonoskopowego może być przez to 

mniejsza.  


