Ważne uwagi
• Osoby z chorobami wymagającymi stałego
i regularnego przyjmowania leków w dniu badania powinny
zażyć poranną dawkę leku popijając niewielką ilością wody.
• Osoby chorujące na cukrzycę powinny przed badaniem
skonsultować się ze swoim diabetologiem.
• Przyjmujący leki obniżające krzepliwość krwi
(np. acenocumarol, sintrom, ticlid lub aspiryna, acard, acesan i inne)
powinny przerwać ich stosowanie na 7 dni przed badaniem; po konsultacji
z lekarzem prowadzącym konieczna może być zamiana tych leków na
heparynę niskocząsteczkową.

INSTRUKCJA
PRZYGOTOWANIA
DO KOLONOSKOPII
Dr hab. n med. Piotr Albrecht
Klinika Gastroenterologii i Żywienia Dzieci WUM

• Kobiety ciężarne i matki karmiące piersią powinny
skonsultować z lekarzem sposób przygotowania do badania.
• Możliwe skutki uboczne przygotowania: nudności,
wymioty, bóle brzucha, wzdęcia, kurcze jelit, biegunka, osłabienie,
dreszcze, ból i zawroty głowy, uczucie zmęczenia i reakcje nadwrażliwości
(m.in. wysypka skórna).
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KOLONOSKOPIA

• W dniu badania nie wolno nic jeść i pić, jeśli przewidywane jest
znieczulenie to ostatnia podaż płynu powinna mieć miejsce najlepiej na
8 godzin przed zabiegiem.

Przygotowanie do badania odgrywa decydującą rolę jeśli chodzi
o jakość badania i wnioski z niego płynące. Złe przygotowanie,
zalegające masy kałowe mogą spowodować, że badanie będzie
nie diagnostyczne lub trzeba będzie od badania odstąpić i trud
przygotowania ponowić. Dlatego przestrzeganie zaleconego reżimu
przygotowania odgrywa decydującą rolę jeśli chodzi o jakość
i wiarygodność badania!

Alternatywne przygotowanie preparatem Fleet®
Phospho-soda (dorośli i dzieci powyżej 15 roku
życia).

Przygotowanie do kolonoskopii.

o 7.00 - zamiast śniadania wypić co najmniej 1 szklankę płynu
i przyjąć pierwszą dawkę leku (45 ml preparatu wypić po wymieszaniu
z 1/2 szklanki zimnej wody), popić co najmniej 1 szklanką zimnej wody;

Co najmniej trzy dni przed planowaną kolonoskopią nie
należy
spożywać
żadnych
owoców
pestkowych
(winogron,
pomidorów, kiwi, truskawek) oraz pestek siemienia lnianego
czy maku. Drobne pestki nie tylko utrudniają badanie,
ale mogą także spowodować przerwanie badania z uwagi
na możliwość uszkodzenia kolonoskopu.
Przygotowanie makrogolem, glikolem
lenowym (Fortrans®) – dzieci i dorośli

poliety-

• W dniu poprzedzającym badanie można zjeść tylko śniadanie
bez mleka, surowych owoców i napojów gazowanych. Można pić
klarowne napoje niegazowane w dowolnej ilości. Można zjeść zupę
krem (zmiksowaną), kisiel, bydyń, serek homogenizowany bez żadnych
dodatków.
• Od ok. 15 przyjmujemy Fortrans® - 1 saszetka na 1 l wody i pić
należy aż do pojawienia się klarownego płynu z odbytu, zwykle 1-4 l.
Szczegółowe dawkowanie u dzieci ustala lekarz.
• Od rozpoczęcia podaży Fortransu® wolno tylko pić klarowne płyny.
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• Jeśli badanie lub zabieg zaplanowano na godziny przedpołudniowe
(przygotowanie do badania dzień przed zabiegiem):

o 13.00 - zamiast obiadu wypić co najmniej 3 szklanki płynu;
o 19.00 - zamiast kolacji wypić co najmniej 1 szklankę płynu i przyjąć
drugą dawkę leku (45 ml w 1/2 szklanki zimnej wody), popić co najmniej
1 szklanką zimnej wody; płyny można przyjmować do godz. 24.00.
• Jeśli badanie lub zabieg zaplanowano na godziny popołudniowe
(postępowanie jest identyczne z przesunięciem w czasie):
o 13.00 zjeść ostatni (lekki) posiłek przed badaniem,
o 19.00 wypić co najmniej 1 szklankę płynu i przyjąć pierwszą dawkę
leku (45 ml w 1/2 szklanki zimnej wody), popić co najmniej 1 szklanką
zimnej wody,
o przed snem wypić co najmniej 3 szklanki płynu,
o w dniu badania o 7.00 - zamiast śniadania wypić
co najmniej 1 szklankę płynu i przyjąć drugą dawkę leku
(45 ml preparatu w 1/2 szklanki zimnej wody), popić co najmniej
1 szklanką zimnej wody; płyny można przyjmować do godziny 8.00.
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