
Przygotowanie do kolonoskopii   - informacja dla pacjenta 
 

1. Dwa-trzy dni przed badaniem nie należy spożywać warzyw i owoców pestkowych : 
winogron, pomidorów, kiwi, truskawek, ogórków, siemienia lnianego, maku,   

      pełnoziarnistego chleba. 
2. Do przyjęcia do szpitala pacjent musi posiadać : 1) skierowanie do Oddziału Chorób 

Wewnętrznych oraz 2) zaświadczenie lekarskie z POZ o stanie zdrowia  
      i przyjmowanych lekach ( dla anestezjologa). 
3. W dniu przyjęcia do szpitala pacjent pozostaje  na czczo do momentu pobrania krwi do 

badań. Po pobraniu krwi można zjeść lekki posiłek bez mleka, surowych owoców i warzyw 
oraz napojów gazowanych. Inne napoje można pić w dowolnej ilości do godz.23.00. 

4. W dniu przyjęcia w Oddziale  od godziny 17-tej chory dostaje do picia roztwór Moviprepu 2 
x 1 litr–wypić szklankę co 10-15 min. Rozpuszczać Miviprep w letniej wodzie– nie gorącej! 
W tym dniu należy bezwzględnie wypić dodatkowo ok.2 litrów klarownych innych płynów 
np.woda mineralna, herbata aby zapobiec uczuciu pragnienia i odwodnieniu oraz dokładnie 
wyczyścić jelita. 
Od rozpoczęcia picia roztworu Moviprepu nie należy przyjmować pokarmów stałych. 

5. Przygotowanie roztworu: dodać zawartość saszetki A i B do naczynia i dolać 1 litr  
przegotowanej, schłodzonej wody lub wody mineralnej niegazowanej. Mieszać ok. 5 min do 
całkowitego rozpuszczenia proszku. 
Po wypiciu przygotować druga dawkę w ten sam sposób. 

6. Normalną reakcją na lek powinny być wypróżnienia, pod koniec treścią płynną. 
Wypróżnienia prawie czystą wodą oznaczają dobre przygotowanie do badania. 

7.  W dniu badania – na drugi dzień - nie należy przyjmować jakichkolwiek posiłków (bez    
      jedzenia i picia). 
8. Osoby wymagające stałego, regularnego przyjmowania leków 

(np. nadciśnienie tętnicze, choroby serca, padaczka, astma) w dniu badania  ok. godz. 5 
rano powinny zażyć poranną dawkę leków, popijając niewielką ilością wody. Chorzy na 
cukrzycę nie zażywają porannej dawki - tabletki lub insuliny!!!  

9. Osoby przyjmujące leki obniżające krzepliwość krwi ( np. Acenokumarol, 
Sintrom,Warfin) powinny odstawić ten lek 5 dni przed badaniem i stosować heparynę 
drobnocząsteczkową (np. Clexane, Fraxiparyna ) po porozumieniu z lekarzem 
prowadzącym . Osoby przyjmujące leki p/płytkowe ( Plavix, Zyllt, Clopidix, Areplex) 
powinny przerwać ich stosowanie na 7 dni przed badaniem;  
w przypadku stosowania Xarelto, Pradaxa,Eliquis lek odstawić 2 dni przed badaniem należy 
to jednak wcześniej skonsultować z lekarzem prowadzącym ! 

      10.Pacjenci hospitalizowani w przeszłości powinni posiadać przy sobie karty informacyjne z   
 pobytu w szpitalu oraz ewentualne wyniki poprzednich badań endoskopowych.  

11. Po badaniu obowiązuje 12-godzinny bezwzględny zakaz prowadzenia pojazdów  
i picia alkoholu . 

W GODZ. 10:00-11:00 ZGŁOSIĆ SIĘ NA PLANOWĄ IZBĘ PRZYJĘC W DNIU: 
 
PROSIMY!   O TELEFONICZNE ODWOŁANIE BADANIA   
w przypadku braku możliwości zgłoszenia się w wyznaczonym terminie   
tel.: 14 68 08 410 


