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KOLOSKOPIE
Kde vyšetření probíhá?

K vyšetření se dostavte ve stanovený čas na lačno
na endoskopickou ambulanci v suterénu interního
pavilonu E. Ohlaste se u sestry a předejte jí
vyplněnou žádanku k vyšetření, kterou Vám vydá
lékař, který koloskopii doporučil.
Jste-li diabetik, upozorněte na tuto skutečnost
sestru v ambulanci.

Jak se na vyšetření připravit?

Kvalitní koloskopické vyšetření je závislé na co
nejlepší očistě tlustého střeva. Toho dosáhnete
dietou a vypitím projímavých očistných roztoků,
které Vám předepíše lékař, který koloskopii
doporučil.
Dieta:
3 dny před vyšetřením jezte lehkou bezezbytkovou
stravu. Vynechte celozrnné pečivo, ovoce a zeleninu se slupkami nebo zrnky (hroznové víno, kiwi,
jahody, rajčata, apod.). Pokud trpíte zácpou, prodlužte dietu na 5 dní.
Projímavé očistné roztoky:
Způsobí silný průjem, který vyčistí střevo od stolice, zpřehlední ho a zpřístupní k vyšetření.
Z konečníku by měla odcházet tekutina lehce zbarvená stolicí, nikoliv formovaná nebo kašovitá
stolice. Pro dobrou přípravu je nutné vypít 4l tekutiny. Pít začněte v odpoledních hodinách den před
plánovaným vyšetřením.

Příprava:

Den před vyšetřením lehce posnídejte. V poledne poobědvejte bujon či polévkový vývar. Po té pijte
už jen tekutiny a zhruba od 15 hod. projímavé očistné roztoky.
Fortrans:
Obdržíte 4 sáčky přípravku. Ty rozpuste v 1,5 l jakékoliv tekutiny. Toto množství vypijte během
1 – 1,5 hodiny. Další 2 litry tekutiny již bez přípravku popíjejte během odpoledne. Pokud se Vám
nepodařilo dosáhnout dostateční přípravy, informujte sestru nebo lékaře před zahájením vlastního
vyšetření. Nedodržení instrukcí či špatná příprava mohou být důvodem k předčasnému ukončení
vyšetření.

Léky a příprava

Užíváte-li léky na ředění krve nebo léky s obsahem železa, je jejich dávkování nutné upravit podle
doporučení ošetřujícího lékaře několik dní před plánovaným vyšetřením. Jste-li diabetik, svou
přípravu konzultujte s Vaším lékařem.
Další případné dotazy konzultujte na tel. čísle: 317 756 576, 317 756 401.

