
UWAGA!! 

W DNIU BADANIA KOLONOSKOPOWEGO PACJENT MUSI POSIADAĆ UBEZPIECZENIE W NFZ. 

PRZYGOTOWANIE DO KOLONOSKOPII 

w znieczuleniu ogólnym 

Dobre przygotowanie jelita do kolonoskopii poprawia jakość badania oraz skraca jego czas, dlatego prosimy dostosować 

się do poniższych zaleceń ograniczając posiłki i odpowiedni stosując środki przeczyszczające.           

Prawidłową reakcją na leki będą częste wypróżnienia, pod koniec treścią płynną. 

  
Dieta 

 
Zastosowanie leków przeczyszczających 

3 dni 
przed 

terminem 
badania 

Nie spożywać: 
- warzyw i owoców pestkowanych 
- pestek (siemię lniane, mak itp.) 
- ciemnego pieczywa 
- napojów gazowanych 
Zalecane: Dieta półpłynna, ryż, 
makaron, chleb, gotowane mięso i 
ryby, napoje niegazowane, herbata, 
kawa. 

 
Dni bez leku przeczyszczającego 

1 dzień 
przed 

terminem 
badania 

Lekkostrawne śniadanie: lekka 
herbata, kawa bez fusów, bułka lub 
kromka chleba z masłem, z serem, 
jajkiem na twardo, plastrem wędliny. 
Godz. 13-15 galaretka, kisiel, 
przecedzony bulion. 
Godz. 15-22  woda, herbata, sok, 
można ssać landrynki, miód. 

Około godz. 16.00 
Rozpuścić zawartość 2 saszetek w 2 litrach niegazowanej 
wody (1 saszetka na 1 litr wody) i wypić w tempie szklanka 
co 10-15 minut 

  O godz. 20.00 
Rozpuścić zawartość 2 saszetek w 2 litrach niegazowanej 
wody (1 saszetka na 1 litr wody) i wypić w tempie szklanka 
co 10-15 minut 

W dniu 
badania 

UWAGA: BADANIE W ZNIECZULENIU 
OGÓLNYM 

Przed badaniem: nie należy niczego 
przyjmować doustnie (nie wolno pić, jeść ssać 

cukierków, żuć gumy, połykać leków, palic 
tytoniu). 

 

 
Dzień bez leku przeczyszczającego. 

*Można poprawić smak roztworu Fortransu lekko schładzając płyn lub wkraplając sok z cytryny lub grejpfruta             * 

Czas działania leku Fortransu 6-8 godzin. Osoby regularnie zażywające leki przyjmują je zgodnie z zaleceniami lekarza, najlepiej 2 

godziny przed lub po spożyciu preparatu przeczyszczającego. 

Na badanie należy zgłosić się do: Centrum Onkologii (Budynek główny)                                                                

Zakład Endoskopii (parter- wejście z głównego holu , pok. 114)                                                              

Ul. I. Romanowskiej 2 Bydgoszcz 85-796                                                                                                                              

Tel. 52- 374 39 20 

  



UWAGA! 

JEŻELI JESTEŚ HONOROWYM DAWCĄ KRWI PAMIĘTAJ- 6 MIESIĘCY PO WYKONANEJ 

KOLONOSKOPII NIE MOŻNA ODDAWAĆ KRWI 

Skonsultuj się ze swoim lekarzem przed badaniem jeżeli zażywasz leki: 

➢ Sintrom, Acenokumarol, Warfin 

➢ Plavix, Colpidogrel, Areplex, Trombex, Zylt, Plavocorin, lub inny zawierający 

klopidogrel 

➢ Xarelto, Elizuis, inny 

➢ Pradaxa 

➢ Inne leki zmniejszające krzepliwość krwi, których nie można odstawić samodzielnie. 

 

1. Badania przedzabiegowe należy wykonać nie wcześniej niż 14 dni przed badaniem w 

POLIKLINICE CENTRUM (lub innej placówce): 

• Krew (na czczo) (morfologia, sód, potas, kreatynina, glukoza, wskaźnik protrombiny + INR,  APTT) 

o w godz. 6:15 – 10:00  

o gab. 29 lub 30  

• EKG  (może być bez opisu) 

o w godz. 8:00 – 15:00  

o gab. 131  

2. W dniu badania kolonoskopowego wymagana jest dorosła osoba towarzysząca. 

3. Nie malować paznokci – wykluczone tipsy itp. 

 

Tel. 52 374 39 20 

(budynek D, I piętro, pokój 125) 

www.profilaktyka-jelita.pl  

CZY WYSTĄPIŁY TAKIE CHOROBY JAK: 

• ZAWAŁ 

• WYLEW 

• CUKRZYCA 

• PADACZKA 

• GUZ MÓZGU 

• ZAAWANSOWANA ASTMA 

• Inne choroby utrudniające bezpieczne wykonanie znieczulenia ogólnego 

http://www.profilaktyka-jelita.pl/

