Przygotowanie do kolonoskopii.
Szanowni Państwo, w trosce o należyte przygotowanie jelita grubego
do badania prosimy o uważne przeczytanie poniższych informacji
i zaleceń. O wyborze jednego z poniższych schematów powinien
zdecydować lekarz.

Schemat przygotowania preparatem FORTRANS:
• Na trzy dni przed planowaną kolonoskopią nie należy spożywać sałatek jarzynowych,
owoców pestkowych(np. winogron, pomidorów, kiwi, truskawek) oraz pestek siemienia
lnianego i maku.
• W dniu poprzedzającym badanie można zjeść tylko śniadanie, bez mleka, surowych
owoców i warzyw oraz napojów gazowanych. Można spożywać zupy w formie
zmiksowanej (zupa krem), kisiel, budyń, serki homogenizowane bez dodatków. Inne
napoje można pić w dowolnej ilości.
• Na badanie proszę zgłosić się z osobą towarzyszącą oraz ewentualnie z posiłkiem, który
będzie można spożyć po badaniu.
• W razie pytań, prosimy dzwonić.
• Koniecznie prosimy także o powiadomienie nas, jeśli zrezygnujecie Państwo z badania,
co najmniej dwa dni przed zarejestrowanym badaniem.

Do badania kolonoskopowego całe jelito powinno być bardzo oczyszczone.
W tym celu należy zastosować środek przeczyszczający FORTRANS (4 saszetki) i środek
przeciwwzdęciowy ESPUMISAN EASY (4 saszetki). Leki te są dostępne w większości
aptek.
Wariant pierwszy- badanie będzie wykonane rano (przed godz. 12:00).
W dniu poprzedzającym badanie należy zjeść tylko ,,lekkie'' śniadanie. Koło południa
(ok. godz. 12:00-14:00) należy przygotować 4 litry roztworu Fortrans-u. W tym celu należy
rozpuścić każdą z 4 torebek Fortrans-u w 1 litrze wody. Dla smaku można dodać soku
cytrynowego. Przygotowany roztwór należy wypić w ciągu 4-6 godzin (1 szklanka co 15-20
min.).
Przed wypiciem każdej saszetki Fortnasu należy połknąć 1 saszetkę Espumisanu Easy.
Następnie można jeszcze wypić dowolną ilość niegazowanej, czystej wody. W dniu
badania nie wolno nic jeść, można pić niegazowaną wodę, zgodnie z odczuwalnym
pragnieniem.
Picie wody należy zakończyć na 6 godzin przed badaniem.

Wariant drugi- badanie będzie wykonane po południu (po godz. 12:00).

W dniu poprzedzającym badanie należy zjeść normalne śniadanie. Nie wolno jeść obiadu.
Po południu (ok. godz. 15:00-17:00) należy przygotować 2 litry roztworu Fortrans-u. W tym
celu należy rozpuścić 2 torebki Fortrans-u w 2 litrach niegazowanej wody. Dla poprawy
smaku można dodać soku cytrynowego. Przygotowany roztwór należy wypić w ciągu 2-3
godzin (1 szklanka co 15-20 min.). Przed wypiciem każdej saszetki Fortransu należy
połknąć 1 saszetkę Espumisanu Easy. W dniu badania rano (ok. godz. 6:00-8:00) należy
przygotować kolejne 2 litry roztworu Fortrans-u.
W tym celu należy wypić w ciągu 2-3 godzin (1 szklanka co 15-20 min.). Przed wypiciem
każdej saszetki Fortransu należy połknąć 1 saszetkę Espumisanu Easy. Do chwili badania
nie należy nic jeść, można pić niegazowana, czysta wodę, zgodnie z odzcuwalnym
pragnieniem. Picie wody należy zakończyć na 6 godzin przed nadaniem.

