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PŘÍPRAVA PŘED VYŠETŘENÍM
TLUSTÉHO STŘEVA
Endoskopické vyšetření tlustého střeva, kolonoskopie, je nejspolehlivější diagnostickou metodou. provádí se ohebným endoskopem
- kolonoskopem. Největší výhodou je možnost odběru vzorků na vyšetření pod mikroskopem nebo odstranění drobných nádorků, které mohou být nezhoubné i zhoubné. Pacienta v mnoha případech
uchrání od dalších chirurgických zákroků.
Úspěch vyšetření a výtěžnost obou metod je největší při perfektním vyprázdnění střeva. Špatně či neúplně provedená příprava
výrazně komplikuje či znemožňuje vlastní vyšetření! Pozorně si
tedy pročtěte i poučení o vyšetření na druhé straně letáku. Pokud jste diabetik, konzultujte přípravu s lékařem.

O bvy k lý postup přípravy
7 dnů před vyšetřením
* vysaďte léky obsahující železo (tyto léky zabarvují střevní obsah
dočerna a zcela znemožňují vyšetření)
7 dnů před vyšetřením
* nejezte ovoce a zeleninu, které obsahují zrníčka (kiwi, rajče, papriky, jahody, hrozny, melouny, angrešt)
7 dnů před vyšetřením
* vyřaďte z potravy i celozrnné pečivo, pečivo s mákem
2 dny před vyšetřením
* Jezte jen kašovitou stravu: bramborová kaše, krupičná kaše, rýžová
kaše, mléko, polévky
1 den před vyšetřením
* Pijte jen sladký nebo nesladký čaj, minerálky, vodu
* vypijte přípravné projímadlo, naředěný roztok rychlostí 1 litr za hodinu. REŽIM PITÍ ROZTOKU JE ZÁVISLÝ DLE ČASU VYŠETŘENÍ.
Bude vám sdělen zdravotnickým personálem, viz tabulka na druhé
straně letáku.
V den vyšetření
* V případě rozdělené přípravy dopijte další dávku projímadla, buďte
lačný/á (bez jídla) můžete se napít čisté vody. Pokud jste objednaný/á na kolonoskopii, nemastěte si okolí konečníku mastí – znečistí
optiku přístroje.
Před kolonoskopií dostanete injekci do žíly, po které nesmíte řídit
24 hodin žádné motorové vozidlo, činit žádná důležitá rozhodnutí.
Pokud vám není něco jasné, obraťte se na Gastroenterologickou ambulanci:
Po- Pá po 14:00 hodině, tel. 543 136 205

2 litry (5:00 - 7:00)

11:00 - 14:00 hod. 2 litry (20:00 - 22:00)

1 dávka A

ráno

2 dávky A,B (5:00 - 9:00)

(20:00 - 22:00) 1 dávka B (5:00 - 7:00)

2 dávky A ,B (18:00 - 22:00)

Název přípravku
Moviprep
dávky A, B
večer

1 lahvička (20:00 - 22:00)

2 lahvičky (18:00 - 22:00)

Název přípravku
Eziclen
lahvičky
večer

2 lahvičky (5:00 - 9:00)

1 lahvička (5:00 - 7:00)

ráno

Tyto materiály jsou určeny výhradně pro osobní potřebu onkologických pacientů a jsou chráněny zákonem č. 121/2000 Sb., o právu
autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně
některých zákonů (autorský zákon). Rozmnožování, rozšiřování či
jiné užívání těchto materiálů bez písemného souhlasu Masarykova
onkologického ústavu je nepřípustné.
© 2017

Fortrans: 4 sáčky, každý se rozpustí v 1 litru vody nebo čirého světlého nápoje, pije se 1 litr za hodinu.
Moviprep: roztok A v 1 litru vody se pije cca 1 hodinu, následně vypít 1 litr vody nebo čirého světlého nápoje, roztok B v 1 litru vody se pije cca 1 hodinu a potom následuje
pití 1 litru vody nebo čirého světlého nápoje.
Eziclen: 2 lahvičky. Jednu lahvičku nalijte do přiložené odměrky a doplňte po rysku vodou a přidejte
2 odměrky vody nebo čirého světlého nápoje a vypijte za 2 hodiny. Následně opakujte celý cyklus s druhou lahvičkou.

1 litr (5:00 - 6:00)

4 litry (18:00 - 22:00)

7:30 - 8:30 hod.

8:30 - 11:00 hod. 3 litry (19:00 - 22:00)

Název přípravku
Fortrans
1 sáček rozpustit v 1 l vody
večer
ráno

Čas vyšetření

Harmonogram přípravy před kolonoskopií

