
ZAKŁAD   ENDOSKOPII PRZEWODU POKARMOWEGO 
(BUDYNEK C  II PIĘTRO – WEJŚCIE OD STRONY PRZYCHODNI )

PRZYGOTOWANIE DO KOLONOSKOPII
Dobre przygotowanie do badania jest warunkiem koniecznym do przeprowadzenia w pełni
wartościowego badania endoskopowego.
Prosimy o zapoznanie się ze wskazówkami do przygotowania się do badania i zastosowanie
się do zaleceń umożliwi to dobre przygotowanie jelita  i zagwarantuje endoskopię wysokiej
jakości.                                                                         Zespół Zakładu Endoskopii 

● Od około tygodnia przed badaniem proszę nie spożywać owoców i warzyw 
drobno pestkowych ( kiwi,winogrona,pomidory itp.)

● Na 3-4 dni przed badaniem nie należy pić czerwonego barszczu i spożywać 
potraw z buraków,

● Jelito musi być dobrze oczyszczone , wtedy uzyskany obraz będzie 
wyraźny,

● w przeddzień badania dopuszczalne jest lekkie śniadanie po którym aż do 
momentu zakończenia kolonoskopii nie należy spożywać żadnych posiłków 
stałych.

● Dopuszczalna jest dieta płynna ( ZUPY CAŁKOWICIE PŁYNNE ,CZYSTE 
WYWARY BEZ DODATKU WARZYW STAŁYCH I INNYCH DODATKÓW tj. 
makaron, ryż, kasza itp.)  – picie w dowolnej ilości do godzin popołudniowych
jedynie niegazowanych, klarownych płynów .

● Od chwili rozpoczęcie przyjmowania środka przeczyszczającego można 
przyjmować tylko wodę niegazowaną.

● W dniu badania pacjent pozostaje na czczo, nie wolno jeść i pić na 6
godzin przed planowanym badaniem

● uwaga ! Pacjenci przyjmujący leki stałe ( poza lekami na cukrzycę ) muszą je 
przyjąć o godz. 6.00 popijając 2-3 łykami czystej wody.

● W dniu badania nie wolno przyjmować leków na cukrzycę !!!
● tydzień przed terminem badania muszą być odstawione leki przeciwpłytkowe 

( AKARD, POLOKARD,POLOPIRYNA,ASPIRYNA )  chyba że lekarz prowadzący 
zaleci inaczej.

● Tydzień przed badaniem należy odstawić preparaty żelaza,



● W przypadku przyjmowania leków przeciwkrzepliwych np. 
SINTROM,ACENOKUMAROL,PRADAXA,XARELTO  przygotowanie do 
kolonoskopii należy skonsultować z lekarzem prowadzącym leczenie ( lekarz 
może zadecydować o okresowej zmianie leków )
Pacjenci zakwalifikowani na podstawie skierowania do badania

kolonoskopii w znieczuleniu muszą mieć wykonane badania dodatkowe
tj. morfologia, INR , Ekg

BRAK AKTUALNYCH BADAŃ OZNACZA WYKONANIE ZABIEGU BEZ
ZNIECZULENIA

Badania mogą być wykonane na podstawie skierowania od lekarza rodzinnego.
W  przypadku  jakichkolwiek  trudności  z  wykonaniem  ich,  brakiem  skierowania
proszę zgłosić się do sekretariatu zakładu w godzinach 8.00-10.00  na około 14 dni
przed  terminem  badania  uzyskacie  Państwo  skierowanie  na  badania  (  badania
zostaną wykonane w szpitalu ) i otrzymacie Państwo receptę na lek oczyszczający
jelito przed badaniem.

Proszę również pamiętać,  że po zabiegu w znieczuleniu ogólnym obowiązuje 24
godzinny  zakaz  prowadzenia  pojazdów  mechanicznych  i  używania  urządzeń
technicznych wymagających pełnej sprawności psychofizycznej. Nie wolno również
podejmować  decyzji  mających  skutki  prawne.  Po  zabiegu  pacjent  pozostaje  w
Zakładzie przez około min. 2 godziny, po upływie tego czasu zalecany jest powrót
do domu pod opieką dorosłej osoby towarzyszącej.

SCHEMAT PRZYGOTOWANIA DO BADANIA ( DZIEŃ PRZED ZABIEGIEM) 
jednym z poniżej wymienionych preparatów :

➔ CITRA-FLET  :  o  godzinie  13.00  proszę  rozpuścić  pierwszą  saszetkę
preparatu w 150 ml wody, a następnie ją wypić i popić 1 szklanką wody,
następnie proszę wypić 2 litry płynów ( woda niegazowana lub inne klarowne
płyny  do godziny 22.00 ). O godzinie 21.00 rozpuszczamy kolejną saszetkę
preparatu  w  150  ml  wody,  wypijamy  i  popijamy  szklanką  wody  i  wypić
kolejne 2 litry płynów  (woda niegazowana lub inne klarowne płyny )

➔ Przyjmowanie płynów obojętnych maksymalnie kończymy o północy.

➔ FORTRANS :  proszę rozpuścić każdą z czterech torebek preparatu w litrze
wody i wypić od godz. 18.00 do 22.00 w tempie 1 szklanka co 15 minut, czyli
1 litr w ciągu godziny.

➔ Szanowni  Państwo  !  W  razie  pytań  prosimy  o  kontakt  osobisty  w
Sekretariacie Zakładu Endoskopii lub kontakt telefoniczny pod numerem 
22 5841241 ( poniedziałek -piątek w godz. 8.00-14.00 )

➔ informujemy również,  że na stronie internetowej Szpitala  w linku Zakładu
Endoskopii  Przewodu  Pokarmowego  dostępne  są  wszystkie  szczegółowe
informacje jak również istnieje możliwość pobrania druków niezbędnych do
realizacji  wykonywanych w Zakładzie badań.

                                                             Zespól Zakładu Endoskopii


