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PRZYGOT0 ANIE DO KOLONOSKOPH
1 . Na tryy dud przed kolonoskopif nalezy apozywat zupy w formie
zmiksowanej ( zupy krem ), budynie, jogurty, kisiele. Nie nalerty
apo2ywat salatek japynowysh, owoc6w pestkovych, pestek,
sieniienia lnianego, ziandsego ( ciermego ) pieczywa i maku.
2. W dniu popFzedzajapym badrnie jemy plyrme §niadrfue bez mleka,
surowych owoc6w i warzyw oraz napoj6w gazowanych. Mo±na
spozy6 zupe w formie zmiksowanej ( zupa krem ), kisiel, budyfig serek
homogenizowanybezdodatkew,jogurtnaturalny.nmenapQje,
zwlaszcza wod? niegazowan? moina pie w dewolnej ildsci.
Dodatkowo rozpocaymamy pEzyjmowanie peparatr
ocnyszc2ajacego jeEito, aleconego przez lekarza ( FORIRANS,

cl'mAELEET, MOvlpREp, FLEET pHOspHosODA, CLENSIA )
- pnygotowanie i przyjmowanie praparatu wg zalecefi producenta. Od
chwiliwypiciapxpantuprzecayszczajapegonienaleftyni€je§6.
Moina pie dowolng ilo§6 wody niegazowanej - w dniu
poprzH=drajapymbadanie.NormalngreakejarLalekriowirmydy6
wypr6inienia,pedkonieetre§ci?pfyrma.Wypr6inieriaczystqwodq

omac2aj¥dobrepraygotowaniejelitadobadala.

3. W dniu badanEa -naleky porosfa6 in cacao. Nie powirmo si? juz pie
ro2tworu przecryszczajapego, Nie powinno si? przyjmowa6 posiK6w
inapej6w-wyj?tkienjesthadaniewgodzinachpopchidniovychwtedyranomoznajeszczepi6wod?niegazowanQwniewielkiej
ilo§ci . W przypadku konieczno§ci przyj?cia poranej dawki lek6w
prosimy o ich popicie niewielkq ilo§cia wody niegazowanej.

Badania bedq potwierdzane telefonicznie 2-3 dni przed badaniem
przez rejestracj? Centrum Medyczmego Promyk. W przypadku pytafi,
problem6w z praygotowaniem b?dz reaygnacji z bedania prosimy o
informacj? telefoniczna :

34/372 39 39, 604 24 51 24

LERE PRZED KOLONOSKOPIA
1 . Osoby z chorobami wymagajacymi stalego, regulamego

przyjmowania lek6w z powodu chordb przewleldych - w dniu badania
powinny zady6 poranna dawk? 1ek6w popijaj?c niewielkf ilo§cia
wodyniegazowanej,

2. Osody cho"jape na cukrryc€ .powinny skensultowat z lekarzem
spos6b pnygotowania do badania oraz poinformowa6 o cuknycy przy
rej estracji. W dniu badania nie naledy prayjmowa6 porannej dawki
insuliny ani doustnych lek6w hipoglikemizujapych.
3. Osoby przyjmujape leki obnizajace krzapliwo§6 Imwi powirmy
zastosowa6 jeden z poni2saych schemat6w:

- ACENOKUMAROL, SINTroM, SINCUMAR - na 7 dni przed
badaniem powinny zamieri5 prz)jmowanie tego ]cku na heparyng
drobnoczqstecckowa po kousultacj i z lekarzem
- ASPIRYNA, ACARD, ACESAN, POLOCARD, KLOPIDOGREL,
TIKLOPIDYNA i in. - rm 7 dni praed hadaniem powinny odstawi6 ten
lek po kousultacji z lekarzem
- ELIQUIS, XAREIJTO, PRADAXA, LIXIANA - na 2-3 chi przed
badaniem powirmy odstawi6 ten lek po kousultacji z lckarzem
4. Kobiety ci?Zarne i matki karmiape piersia powirmy skousultowa6 z
lekarzem spos6b przygotowania do badania.
5. Prosimy o dostarczenie lekarzowi dotychczasowej dckumentacji
medyc2mej przed badaniem.
6. Badanie endoskopowe w znieczuleniu og6inym wymaga obecno§ci
osoby towanyszacej, ktdra po badaniu przejmie opick? i odwiezie
chorego do domu.
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