
ULOTKA INFORMACYJNA – PRZYGOTOWANIE DO KOLONOSKOPII

1. Badanie kolonoskopowe  jelita grubego ma na celu  :
• diagnostykę dolegliwości 
• wykrycie chorób nowotworowych we wczesnym stadium 
• pobranie wycinków do badania histopatologicznego 
• usunięcie  polipów 

2. Badanie to polega na wziernikowaniu jelita  grubego miękkim endoskopem ,
                zalecane jest szczepienie przeciwko  wzw B .

3. O odstawieniu  leków z poniższej ramki, w każdym przypadku indywidualnie decyduje
lekarz  prowadzący.

Acard
Acesan
Aclotin
Alka Seltzer
Alkaprim
Apo-Clodin
Areplex
Asaltec

Ascodan
Aspimag
Aspiryna
Asprocard
Asprocol
Bestpiryn
Calcipiryna
Cardiofil

Clopidix
Doloprim 
Encopirin
Etopiryna
Iclopid
Ifapidin
Iscover
Klopidogrel

Kopiryna
Plavix
Polocard
Polopiryna
Proficar
Scorbolamid
Ticlid
Ticlo

Ticlopidyna
Ticloratio
Upsarin
V-piryna
Zyt

• przy  pobieraniu  leków,  które  wymagają  kontroli  wskaźnika  INR   np.  Syncumar,
Acenocumarol,  Sintrom,  konieczna  jest  bezwzględnie  konsultacja  z  lekarzem
prowadzącym co najmniej 10 dni przed badaniem;

• leki  przeciwbólowe  mogą  również  obniżać  krzepliwość  krwi;  bezpiecznie  można
używać leków: Apap, Paracetamol, Efferalgan+ codeine, Tramal, Gripex.

4. Osoby  przyjmujące  na  stałe  leki  nasercowe  bądź  na  nadciśnienie  tętnicze  powinny
przyjąć dawkę leku w dniu badania popijając niewielką ilością wody.

5. Osoby  chorujące  na  cukrzycę,  na  czas  przygotowywania  się  do  badania  powinny
odstawić insulinę i  leki  przeciwcukrzycowe po konsultacji  z lekarzem oraz kontrolować
poziom cukru.

6. Trzy dni  przed planowanym badaniem nie należy spożywać owoców pestkowych  (np.
winogron,  pomidorów,  kiwi,  truskawek)  oraz  maku  siemienia  lnianego  i  pieczywa
zawierające pełne ziarna.

7. Przygotowanie do badania przy użyciu preparatu przepisanego przez lekarza kierującego
na badanie, tj. Fortrans.

1



8. W dniu poprzedzającym badanie :
               - godz. 9 – ostatni lekki posiłek , po czym nie należy już  jeść aż do badania 
               - od godz. 13 do 20 wypić lek przeczyszczający przepisany przez lekarza w ilości 3    

litrów,  przygotowując go zgodnie z dołączoną ulotką (1 saszetkę rozpuścić w 1 litrze 
przegotowanej  wody). Smak roztworu można poprawić dodając sok z cytryny.

               - nie jeść do badania, rano można pić 
9. W dniu  badania :

- 4 godziny przed zaplanowanym badaniem wypić w czasie 1 godziny  1litr leku 
przeczyszczającego ,  przygotowując go zgodnie z dołączoną ulotką (1 saszetkę 
rozpuścić w 1 litrze przegotowanej  wody) .

10.Jeżeli badanie jest wykonywane w warunkach szpitalnych (oddział zabiegowy 
ukl.Witkowska 53 , wejście B) - pacjent  zgłasza się na oddział posiadając :

• skierowanie 
• pantofle , piżamę lub dres 
• zaświadczenie o szczepieniu przeciwko wzw B ;  w przypadku nie posiadania    

dowodu    szczepień  pacjent  jest zobowiązany podpisać oświadczenie o  braku 
ewentualnych  roszczeń w przypadku zachorowania na  wirusowe zapalenie 
wątroby 

11.Jeżeli badanie jest wykonywane w warunkach poradni endoskopowej                   
(ul.Witkowska     53 , wejście A) - pacjent  zgłasza się w poradni  posiadając:

• skierowanie
• dowód osobisty

12.  Pacjent zgłasza się na oddziale/poradni bez biżuterii, bez makijażu.

13.  Aby poprawić komfort  kolonoskopii badanie jest poprzedzone :
• dożylnym  podaniem  leków przeciwbólowych 

      lub 
• znieczuleniem ogólnym  ( nie refundowane przez NFZ  ) – zgłaszać co 

najmniej  tydzień wcześniej 
• pacjent u którego ma być zastosowane znieczulenie  nie powinien spożywać 

płynów co najmniej 6-8 godzin przed znieczuleniem.

14.  Ze względu na zastosowane silne leki  podczas badania, obowiązuje bezwzględny 
zakaz prowadzenia pojazdów przez 24 godziny oraz należy zapewnić sobie opiekę osoby
dorosłej która towarzyszy pacjentowi w drodze do domu jak i podczas  pobytu w domu  
po opuszczeniu placówki
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