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TERMIN BADANIA:......................................................              

 

GODZINA BADANIA:     16.00 

 

 

 

Kolonoskopia – wziernikowanie jelita grubego 

 

Szanowni Państwo, właściwe przygotowanie jelita grubego poprawia jakość badania  

i skraca jego czas. Badanie wykonywane jest przy użyciu giętkiego wziernika 

(kolonoskopu), który wprowadza się przez odbyt do jelita grubego. 

Powikłania kolonoskopii zdarzają się niezwykle rzadko. Najpoważniejsze jak 

przedziurawienie ściany jelita (0,14-0,18%) czy krwawienie (0,008%) zwykle 

wymagają pilnej operacji. Uczucie wzdęcia i dyskomfortu ustępujące w ciągu kilku 

godzin nie jest traktowane jako powikłanie. W celu złagodzenia tych objawów zaleca 

się wizytę w toalecie (nie należy wstrzymywać gazów). Śladowa obecność krwi w 

stolcu, zwłaszcza, gdy pobierano wycinki nie jest zjawiskiem niepokojącym. 

Dla komfortu i bezpieczeństwa Pacjenta badanie wykonywane jest przy współpracy z 

anestezjologiem (premedykacja, sedacja, znieczulenie). Z tego względu, po badaniu 

Pacjent przebywa w Lecznicy przez około 2 godziny; po tym czasie pod opieką osoby 

towarzyszącej może udać się do domu.  

Obowiązuje 24-godzinny zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych oraz picia 

alkoholu. W bardzo rzadkich przypadkach może zaistnieć konieczność dłuższej 

obserwacji w oddziale szpitalnym. 

 

Kolonoskopia diagnostyczna w 30% wykazuje potrzebę pobrania wycinków lub 

usunięcia polipa, co zostanie wykonane o ile Pacjent (przed badaniem) wyrazi zgodę. 

Wynik badania jest Państwa własnością: należy go starannie przechowywać i okazywać 

lekarzom w razie potrzeby. W przypadku pobrania wycinków lub usunięcia polipa 

uzupełnieniem badania jest wynik histopatologiczny, po który należy zgłosić się do 

Lecznicy w ustalonym terminie. 

 

PRZYGOTOWANIE  DO  KOLONOSKOPII 
 

Schemat użycia preparatu MOVIPREP 

 

3 dni przed badaniem należy zachować dietę płynną tzn. w ogóle nie jeść 

pokarmów o stałej konsystencji (chleba, mięsa, makaronów itp.) 

należy tylko pić płyny (soki płynne, jogurty i kefiry, kisiel, herbata, kawa, woda), 

należy pamiętać, aby w płynach nie było ziaren owocowych. 
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W dniu badania nad ranem o godzinie 5.00-6.00 należy rozpuścić 1 porcję (2 

saszetki: A i B) proszku MOVIPREP w jednym litrze wody i tak przygotowany 1 litr 

roztworu należy wypić w ciągu ok. 1 godziny (np. szklanka co 15 minut).                         

Po 1 porcji środka przeczyszczającego należy jeszcze dodatkowo wypić ok. 2 litrów 

wody niegazowanej. 
 

Drugą porcję środka przeczyszczającego przygotowaną tak samo j/w, należy 

wypić między godziną 11.00-12.00.                                                                               

UWAGA! Po drugiej porcji preparatu nie wypijamy dodatkowych 2 litrów wody. 
 

Po takim przygotowaniu w wyznaczonym dniu i określonej godzinie należy 

zgłosić się do Ambulatorium Prywatnej Lecznicy Chirurgicznej „PRAXIS” w 

Koszalinie, Al. Armii Krajowej 7. 
 

Należy przynieść ze sobą:  
 dokumentację potrzebną przy badaniu (np. wyniki poprzednich kolonoskopii, w 

tym hist.-pat) 

 wypełnioną i podpisaną informację o przebiegu badania, która jest jednocześnie 

zgodą na jego wykonanie, pacjent otrzymuje ją jednocześnie z niniejszą 

instrukcją. 
 

UWAGA!  
Jeśli pacjent przyjmuje leki działające na układ krążenia (np. na nadciśnienie, na serce) 

– w dniu badania należy je przyjąć podobnie jak każdego dnia popijając małą ilością 

wody, dotyczy to też leków neurologicznych ( np. przeciwpadaczkowych). 

Doustne leki przeciwcukrzycowe można odstawić na dwa dni diety płynnej i dzień 

badania. 

O inne szczegóły dotyczące leków należy pytać lekarza, który kieruje na kolonoskopię.  
 

UWAGA!  
W dniu badania należy zgłosić się z osobą towarzyszącą, oraz NIE WOLNO! po 

badaniu prowadzić pojazdów mechanicznych. 

          

 

 

         PROSIMY O ZABRANIE ZE SOBĄ PIŻAMY I KAPCI. 

          

                            
      PRYWATNA LECZNICA CHIRURGICZNA PRAXIS sp. z. o.o. 

 AL. ARMII KRAJOWEJ 7, 75-200 KOSZALIN 

603 990 401   LUB   94 346 14 01  

 Poniedziałek, Wtorek, Środa, Piątek  od 14:00-19:00 

  Czwartek od 10:00-16:00       
           


