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Przygotowanie do kolonoskopii

                              

Badanie  polega  na  wprowadzeniu  przez  odbyt  do  końcowego  odcinka  przewodu  pokarmowego  (jelita  grubego)  –
giętkiego endoskopu, w celu wykluczenia zmian chorobowych w tym odcinku przewodu pokarmowego.
Badanie musi być poprzedzone specjalnym przygotowaniem w celu usunięcia mas kałowych z jelita grubego.
W trosce o należyte przygotowanie  jelita grubego do badania prosimy o zastosowanie się do poniższych zaleceń.
* na 3 dni przed planowanym badaniem nie należy spożywać : sałatek jarzynowych, owoców pestkowych ( np. winogron,
pomidorów, kiwi, truskawek) oraz pestek siemienia lnianego, maku, sezamu.
* w dniu poprzedzającym badanie można zjeść tylko śniadanie w postaci  zmiksowanej zupy, kislu,   budyniu, serka
homogenizowanego  bez  dodatków.  Nie  zalecamy  spożywania  mleka,  warzyw  i  owoców  surowych   oraz  napojów
gazowanych, inne napoje można pić w dowolnej ilości
*  w  dniu  poprzedzającym  badanie   około  godziny  16  -  18  pacjent  przyjmuje  środek  przeczyszczający  jelita  –
FORTRANS, który popija duża ilością płynów obojętnych. Normalna reakcja na lek są liczne wypróżnienia, pod koniec
treścią płynną. Wypróżnienie prawie czystą wodą  oznacza dobre przygotowanie do badania.
UWAGA !!!
* Pacjenci z cukrzycą powinni uzgodnić z lekarzem leczącym ewentualną korektę leczenia  cukrzycy /powstrzymanie się
od przyjmowania posiłków może spowodować spadek poziomu glukozy i dlatego pacjent w okresie przygotowania do
badania musi mieć indywidualnie dostosowane leczenia cukrzycy /.
*  Osoby przyjmujące  leki  obniżające  krzepliwość  krwi  /  acenokumarol,  sintrom,  warfin,  pradaxa,  aspiryna  /powinni
przerwać leczenie na okres około 7 dni, należy to jednak skonsultować z lekarzem prowadzącym, który zdecyduje  czy
pacjent nie wymaga włączenia innej formy leczenie p/krzepliwego.
* prosimy o zgłaszanie się na badanie z posiadaną dokumentacja medyczna, jeżeli pacjent taką posiada.

Badanie może być przeprowadzone  tylko u pacjenta dobrze współpracującego z lekarzem.

O rezygnacji z badania prosimy powiadamiać  personel gabinetu badań endoskopowych co najmniej 4 dni przed
planowanym terminem badania.

Dodatkowe informacje  na temat p/wskazań, sposobu wykonywania badania zawarte są w formularzu
świadomej  zgody  na  przeprowadzenie  badania,  który  pacjent  otrzymuje  do  podpisania   przed
badaniem.


