
PRZYGOTOWANIE DO KOLONOSKOPII

DIETA PRZED KOLONOSKOPIĄ

7 dni przed kolonoskopią:

• Nie przyjmuj: preparatów zawierających żelazo
• Nie jedz: pieczywa z ziarnami (tj. mak, siemię lniane,sezam,słonecznik i itp, 

owoców i warzyw zawierających pestki(maliny, truskawki, kiwi,winogrona , 
ogórki, itp.)

Poza tym stosuj dietę lekkostrawną

1 dzień przed badaniem kolonoskopowym:

• Zjedz lekkostrawne śniadanie: bułeczkę lub kromkę jasnego chleba z masłem i
serem lub wędliną

• Możesz pić : wodę niegazowaną słabą herbatę, jasne klarowne soki ( np.: 
jabłkowy, winogronowy), kawę ( bez mleka)

Od godziny 12: 00 do momentu badania NIE WOLNO NIC JEŚĆ !!!!!!!!!

W dniu badania kolonoskopowego:

• Nie możesz nic zjeść!
• Na badanie przyjdź na czczo, a picie czystych płynów zakończ na 3-4 godziny 

przed badaniem
• Tabletki które stosujesz na stałe zażyj o 5:00 rano popijając wodą.

UWAGA: nie stosowanie się do zaleceń dotyczących diety oraz picia płynów 
może skutkować nieodpowiednim oczyszczeniem jelita i koniecznością 
powtórzenia badania!



Sprawdź, o której godzinie masz umówione badanie zgodnie z poniższym 
schematem, a dowiesz się kiedy należy rozpocząć przyjmowanie pierwszej i 
drugiej dawki środka przeczyszczającego
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08:00:00 0021:20:0000:00            x          04:00:00

09:00:00 21:00            x          05:00:00

10:00:00 22:00  x 06:00:00

11:00:00 22:00          x        07:00:00

12:00:00 22:00         x       08:00:00

13:00:00         x            5  05:00:00:00 09:00:00

14:00:00          x                  05:00:00» 10:00:00

15:00:00         x                 05:00:00» 11:00:00

16:00:00        x      18:00506:00:0:00 12:00:00

17:00:00         x       07:00507:00:0:00 13:00:00

18:00:00       x                 08:00:00»» 14:00:00

DZIEŃ PRZED BADANIEM
1. Rozpuść zawartość saszetki A i B w 1 litrze wody- wymieszaj do całkowitego rozpuszczenia
2. Wypij roztwór w tempie 1 szklanka co 15 minut
3. Po upływie 20 minut wypij dodatkowo 1 litr wody niegazowanej ( 1 szklanka co 15 minut)

W DNIU BADANIA
1. Rozpuść zawartość saszetki A i B w 1 litrze wody- wymieszaj do całkowitego rozpuszczenia
2. Wypij roztwór w tempie 1 szklanka co 15 minut
3. Po upływie 20 minut wypij dodatkowo 1 litr wody niegazowanej

JEŻELI BADANIE KOLONOSKOPII JEST WYKONYWANE W ZNIECZULENIU 
PAMIĘTAJ O:

Na tydzień przed badaniem należy zgłosić się na badanie krwi (wejście nr 3)

• zażyciu wszystkich leków, które stosujesz na stałe, oprócz leków na cukrzycę
• na badanie przyjdź z osobą towarzyszącą z którą wrócisz po badaniu do domu
• odstawieniu leków wpływających na krzepliwość krwi np: ( Xarelto, Acenocumarool, 

Warfin,Pradaxa, Eliquis, Brilique, Clopidogrel)-   PO KONSULTACJI Z   
KARDIOLOGIEM!!!

• po znieczuleniu nie będziesz mógł prowadzić pojazdów przez ok 24 godziny



PRZYGOTOWANIE DO GASTROSKOPII

• Na badanie musisz przyjść na CZCZO! (tzn: nie jeść i nie pić)
• Leki, które stosujesz na stałe, zażyj po badaniu
• Jeżeli w trakcie gastroskopii ma być wykonany TEST UREAZOWY ( stwierdzający 

obecność Helicobacter Pylorii) musisz odstawić na co najmniej dwa tygodnie leki hamujące 
wydzielanie kwasów żołądkowych z grupy: IPP ( Helicid, Polprazol, Controloc, ITP) a
   H2 blockery ( Famogast) na tydzień przed badaniem. Jeżeli byłeś leczony antybiotykiem  
badanie powinno być wykonane nie wcześniej niż miesiąc od zakończonego leczenia.

JEŻELI BADANIE KOLONOSKOPII JEST WYKONYWANE W ZNIECZULENIU 
PAMIĘTAJ O:

Na tydzień przed badaniem należy zgłosić się na badanie krwi (wejście nr 3)

• zażyciu wszystkich leków, które stosujesz na stałe, oprócz leków na cukrzycę
• na badanie przyjdź z osobą towarzyszącą z którą wrócisz po badaniu do domu
• odstawieniu leków wpływających na krzepliwość krwi np: ( Xarelto, Acenocumarool, 

Warfin,Pradaxa, Eliquis, Brilique, Clopidogrel)-   PO KONSULTACJI Z   
KARDIOLOGIEM!!!

• po znieczuleniu nie będziesz mógł prowadzić pojazdów przez ok 24 godziny


