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Przygotowanie do kolonoskopii  

 

7 dni przed kolonoskopią należy zaprzestać przyjmowania preparatów żelaza. 

Nie należy spożywać owoców zawierających pestkę oraz pieczywa z ziarnami, musli, siemienia, maku 

itp. Nie zaleca się również jedzenia buraków czerwonych! Mogą one zafałszować kolor śluzówki jelita. 

Cukrzycy powinni skontaktować się z lekarzem w celu ustalenia indywidualnego planu działania. 

Trzy dni przed kolonoskopią należy przejść na dietę płynną. Należy zrezygnować z pieczywa, mięsa czy 

ziemniaków. Dieta oparta głównie o jogurty, płynne, rzadkie zupy i produkty lekkostrawne. Należy pić 

duże ilości wody niegazowanej. 

Na dzień przed badaniem należy wziąć sobie urlop w pracy. 

Lekarz dający skierowanie na badanie przepisze nam specjalny lek przeczyszczający, który w 

zaleconych dawkach należy stosować przez cały dzień. Po zażyciu środka zaleca się przebywanie w 

bliskiej odległości od toalety. Oprócz tego zaleca się picie dużej ilości płynów, około 3 litrów na dobę. 

Osoby z chorobami wymagającymi stałego, regularnego przyjmowania leków (np. nadciśnienie tętnicze, 

choroby serca, padaczka i inne) w dniu badania powinny zażyć poranną dawkę leku popijając niewielką 

ilością wody. 

Osoby przyjmujące leki obniżające krzepliwość krwi (np. acenocumarol, sintrom, ticlid, plavix lub 

aspiryna, acard, acesan i inne) powinny przerwać ich stosowanie na 7 dni przed badaniem, należy to 

jednak wcześniej skonsultować z lekarzem prowadzącym . Niekiedy może zachodzić konieczność 

zmiany leczenia na heparynę niskocząsteczkową podawaną podskórnie np. Clexa-ne, Fraxiparine. 

Kobiety ciężarne i matki karmiące piersią powinny skonsultować z lekarzem prowadzącym sposób 

przygotowania do badania. 

Prosimy o przyniesienie i pokazanie lekarzowi przed badaniem posiadanej dokumentacji medycznej np. 

kart wypisowych ze szpitala, opisów poprzednio wykonanych badań endoskopowych, EKG, 

echokardiografia oraz aktualnych wyników badań laboratoryjnych np. morfologii, poziomu elektrolitów, 

układu krzepnięcia, grupy krwi. Pacjenci powinni dokładnie znać nazwy i dawki przyjmowanych leków 

lub posiadać ich spis. 

Przez 12 godzin po zabiegu nie wolno prowadzić pojazdów mechanicznych i spożywać alkoholu. 
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