PRZYGOTOWANIE DO BADANIA KOLONOSKOPII preparatem Fortrans
- Na badanie kolonoskopii należy zgłosić się 30min przed planowaną godziną badania
z osobą towarzyszącą!
- Tego dnia po badaniu nie wolno prowadzić samochodu.
- Na tydzień przed badaniem należy odstawić leki wpływające na krzepliwość krwi (np. Acard,
Polocard, Acenocumarol, aspiryna) najlepiej pod kontrolą lekarza prowadzącego.- W przypadku
pobrania wycinków do badania histopatologicznego wyniki można odebrać po ok. 14 dniach
roboczych tylko na podstawie opisu badania wydanego przez lekarza po badaniu.

KROK 1
Do badania kolonoskopii całe jelito powinno być prawidłowo oczyszczone, aby tak było należy
zastosować odpowiednia dietę.
48 godzin przed badaniem: dieta ubogoresztkowa, lekkostrawna - ryż, makaron, bulion, chleb (bez
nasion), gotowane mięso i ryby, przecedzone soki, herbata.
Nie należy spożywać: owoców zawierających drobne pestki (np. winogrona, kiwi), mleka, kawy,
barwiących soków (np. buraczane).
24 godziny przed badaniem: nie wolno już jeść, tylko dieta płynna - woda, herbata, przecedzony
bulion, klarowane soki
Osoby chorujące na cukrzycę mogą np. pić słodzone napoje bądź kisiel bez cząstek.

KROK 2
W celu dobrego oczyszczenia jelita grubego należy zastosować preparat przeczyszczając y
FORTRANS.
OPCJA 1`: Badanie odbywa się w godzinach porannych tj. między 7:00 a 12:00.
W dniu poprzedzającym badanie, około godziny 16:00 należy przygotować 4litry roztworu
Fortrans, rozpuszczając każdą z 4 torebek w 1litrze niegazowanej wody. Przygotowany roztwór
należy wypić w przeciągu 4-6 godzin, 1 szklanka co około 15minut.
OPCJA 2`: Badanie odbywa się w godzinach porannych tj. między 13:00 a 18:00.
– W dniu poprzedzającym badanie, około godziny 18:00 należy przygotować 2litry roztworu
Fortrans, rozpuszczając 2 z 4 torebek każdą w 1litrze niegazowanej wody. Przygotowa ny
roztwór należy wypić w przeciągu 2 godzin,
1 szklanka co 15 minut.
– W dniu badania, około 6:00 rano należy przygotować 2litry roztworu Fortrans, rozpuszcza jąc
pozostałe 2 torebki preparatu Fortrans, każdą w 1litrze niegazowanej wody. Przygotowa ny
roztwór należy wypić w przeciągu 2 godzin, 1 szklanka co 15 minut.

WODĘ MOŻNA PIĆ DO SAMEGO BADANIA !
W przypadku kiedy badanie wykonywane jest w znieczuleniu ogólnym w dniu badania
(6 godzin przed badaniem) nie wolno już pić płynów!

PRZYGOTOWANIE DO BADANIA KOLONOSKOPII preparatem Citra Fleet
- Na badanie kolonoskopii należy zgłosić się 30min przed planowaną godziną badania
z osobą towarzyszącą!
- Tego dnia po badaniu nie wolno prowadzić samochodu.
- Na tydzień przed badaniem należy odstawić leki wpływające na krzepliwość krwi (np. Acard,
Polocard, Acenocumarol, aspiryna) najlepiej pod kontrolą lekarza prowadzącego.- W przypadku
pobrania wycinków do badania histopatologicznego wyniki można odebrać po ok. 14 dniach
roboczych tylko na podstawie opisu badania wydanego przez lekarza po badaniu.

KROK 1
Do badania kolonoskopii całe jelito powinno być prawidłowo oczyszczone, aby tak było należy
zastosować odpowiednia dietę.
48 godzin przed badaniem: dieta ubogoresztkowa, lekkostrawna - ryż, makaron, bulion, chleb (bez
nasion), gotowane mięso i ryby, przecedzone soki, herbata.
Nie należy spożywać: owoców zawierających drobne pestki (np. winogrona, kiwi), mleka, kawy,
barwiących soków (np. buraczane).
24 godziny przed badaniem: nie wolno już jeść, tylko dieta płynna - woda, herbata, przecedzony
bulion, klarowane soki
Osoby chorujące na cukrzycę mogą np. pić słodzone napoje bądź kisiel bez cząstek.

KROK 2
W celu dobrego oczyszczenia jelita grubego należy zastosować preparat przeczyszczając y
CITRAFLEET.
OPCJA 1`: Badanie odbywa się w godzinach porannych tj. między 7:00 a 12:00.
- O godzinie 15:00 dzień przed badaniem należy rozpuścić jedną saszetkę preparatu CITRAFLEET
w 150ml zimnej wody, ciągle mieszając przez 2-3minuty. Roztwór należy wypić natychmiast po
przygotowaniu i popić szklanką wody.
- O godzinie 21:00 dzień przed badaniem należy przyjąć drugą porcję preparatu.
OPCJA 2`: Badanie odbywa się w godzinach porannych tj. między 13:00 a 18:00.
- O godzinie 21:00 dzień przed badaniem należy rozpuścić jedną saszetkę preparatu CITRAFLEET
w 150ml zimnej wody, ciągle mieszając przez 2-3minuty. Roztwór należy wypić natychmiast po
przygotowaniu i popić szklanką wody.
- O godzinie 06:00 w dzień badania należy przyjąć drugą porcję preparatu.

PO KAŻDEJ Z TYCH SASZETEK NALEŻY WYPIĆ MINIMUM 2 LITRY WODY
NIEGAZOWANEJ !!!!
WODĘ MOŻNA PIĆ DO SAMEGO BADANIA !
W przypadku kiedy badanie wykonywane jest w znieczuleniu ogólnym w dniu badania
(6 godzin przed badaniem) nie wolno już pić płynów!

PRZYGOTOWANIE DO BADANIA REKTOSKOPII
- Na tydzień przed badaniem należy odstawić leki wpływające na krzepliwość krwi (np. Acard,
Polocard, Acenocumarol, aspiryna) najlepiej pod kontrolą lekarza prowadzącego.
- W przypadku pobrania wycinków do badania histopatologicznego wyniki można odebrać po
ok. 14 dniach roboczych tylko na podstawie opisu badania wydanego przez lekarza po badaniu.
48 godzin przed badaniem: dieta ubogoresztkowa, lekkostrawna - ryż, makaron, bulion, chleb (bez
nasion), gotowane mięso i ryby, przecedzone soki, herbata.
Nie należy spożywać: owoców zawierających drobne pestki (np. winogrona, kiwi), mleka, kawy,
barwiących soków (np. buraczane).
24 godziny przed badaniem: nie wolno już jeść, tylko dieta płynna - woda, herbata, przecedzony
bulion, klarowane soki
Osoby chorujące na cukrzycę mogą np. pić słodzone napoje bądź kisiel bez cząstek.
W celu oczyszczenia odbytnicy należy wykonać dwie lewatywy np. ENEMA, RECTANAL.
1’ dzień przed badaniem w godzinach wieczornych.
2’ w dniu badania w godzinach porannych.

PRZYGOTOWANIE DO BADANIA GASTROSKOPII
- Na tydzień przed badaniem należy odstawić leki wpływające na krzepliwość krwi (np.
Acard, Polocard, Acenocumarol, aspiryna) najlepiej pod kontrolą lekarza prowadzącego.
- Na dwa tygodnie przed badaniem należy odstawić leki antyrefluksowe (np. Controloc,
Helicid, IPP, Omopolprazol) najlepiej pod kontrolą lekarza prowadzącego.
- W przypadku pobrania wycinków do badania histopatologicznego wyniki można odebrać
po ok. 14 dniach roboczych tylko na podstawie opisu badania wydanego przez lekarza po
badaniu.
Do badania gastroskopii żołądek powinien być pusty, aby tak było należy na 6-8 godzin
przed badaniem należy już nic nie jeść i nie pić.

