PRZYGOTOWANIE DO KOLONOSKOPII W ZNIECZULENIU DOŻYLNYM
Jeżeli pacjent życzy sobie wykonanie badania
picia środka przeczyszczającego zalecamy
endoskopowego w znieczuleniu powinien
wykonać lewatywę
przynieść ze sobą:
• O godzinie 18:00 należy zacząć pić środek
– oryginał skierowania
przeczyszczający (przepisany na receptę)
2 zestawy – każdy rozpuścić w
– wyniki badań krwi tj.
1 litrze wody (całe opakowanie).
SÓD, POTAS, APTT, PT oraz EKG
wykonane we własnym zakresie (odpłatnie)
• Oprócz rozpuszczonego środka
nie wcześniej niż 7 dni przed badaniem.
przeczyszczającego należy wypić
minimum 3 litry wody niegazowanej.
– zmienne obuwie (np. klapki) oraz
____
małą butelkę wody

LEKI:
___

DIETA:
•
•

Tydzień przed badaniem nie należy jeść
surowych owoców i warzyw oraz
wszystkich produktów zawierających ziarna
Na 3 dni przed badaniem należy
stosować dietę płynną
(np. kisiel, galaretka, bulion z rosołu).

Receptę na środek czyszczący MOVIPREP
przepisze lekarz pierwszego kontaktu
lub lekarz kierujący na badanie

Leki zażywane przez pacjenta na stałe tj.
na nadciśnienie, nasercowe, na tarczycę,
p/padaczkowe, na astmę w postaci wziewów
proszę przyjąć o godz 5:00 i popić niewielką
ilością wody
Leków na cukrzycę (tabletek, insuliny) proszę
nie zażywać w dniu badania !!!
Jeżeli pacjent zażywa leki rozrzedzające krew
( Xarelto, Acenocumarol itp.)
musi na tydzień przed badaniem przejść
na zastrzyki typu Clexan!!!!!
___

Poza tym rano w dniu badania nie jeść,
nie pić i nie palić papierosów.

Dzień przed badaniem:
• O godzinie 15:00 przed rozpoczęciem

WAŻNE:

Pacjent w dniu badania rezerwuje sobie czas w
godzinach 8.00-14.00.
Po badaniu w znieczuleniu pacjenta odbiera
opiekun po wcześniejszym telefonicznym
kontakcie !!
Pacjent nie może wracać sam, nie może prowadzić
pojazdów, podejmować ważnych decyzji,
wykonywać ciężkich prac.
Na badanie prosimy zgłosić się na wyznaczoną
telefonicznie godzinę.
Na 7-4 dni przed wyznaczonym terminem
pacjent musi potwierdzić telefonicznie w
godzinach 12.00-14.00 obecność na badaniu !!
Brak kontaktu telefonicznego powoduje
wykreślenie z kolejki.
Jeżeli pacjent miał kiedykolwiek wykonywane
badanie kolonoskopii lub zabiegi
na jamie brzusznej to prosimy o zabranie takiej
dokumentacji w dniu badania.

TELEFON KONTAKTOWY
DO REJESTRACJI: 32-331-92-57

