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PRZYGOTOWANIE DO BADANIA 
KOLONOSKOPII W SEDACJI (W ZNIECZULENIU)

KONSULTACJA ANESTEZJOLOGICZNA PRZED
BADANIEM KOLONOSKOPII

Przychodząc na konsultację do anestezjologa pacjent zobowiązany
jest przynieść wypełnioną ankietę anestezjologiczną (do pobrania w
rejestracji  lub  na  stronie  internetowej)  oraz  wyniki  poniższych
badań:

 morfologia krwi,
 aptt,
 inr- wskaźnik protrombinowy,
 glukoza,
 jonogram – sód, potas
 TSH, fT3, fT4  - u pacjentów z chorobami tarczycy
 grupa krwi
 EKG  –  badanie  powinno  być  wykonane  w  dniu,  w  którym  przypada  konsultacja

anestezjologiczna
Niezbędna jest także dok. med. z leczenia w innych placówka (m. in. wypisy).

W dniu zabiegu w znieczuleniu ogólnym dożylnym pacjent powinien być pod opieką osoby 
towarzyszącej, nie powinien prowadzić pojazdów mechanicznych, ani podejmować żadnych 
ważnych życiowo decyzji.

Do znieczulenia kwalifikuje anestezjolog.
W przypadku braku wyżej wymienionych badań oraz istnieniu przeciwskazań, lekarz może 
zdyskwalifikować pacjenta ze znieczulenia.

PRZYGOTOWANIE DO KOLONOSKOPII

Przez  5  kolejnych  dni  przed  badaniem  nie  należy  przyjmować  leków
zawierających  żelazo,  a  także  -  o  ile  stosowane  są  przewlekle  -  leków
przeciwbólowo-przeciwzapalnych  (np.  aspiryna,  diclofenac,  piroxicam,
ketoprofen itp.).
Przez  3 dni  przed badaniem zalecana  jest  dieta  płynna np.  zmiksowana zupa,  kisiel,  budyń itp.
Zdecydowanie nie jest wskazane spożywanie potraw zawierających drobne ziarna. 

Termin konsultacji przed 
badaniem kolonoskopii:

…………………………..

…….…………………….

wyniki nie starsze niż 7 dni

Termin badania:

………………………….

…………………………..
…..
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PRZYGOTOWANIE DO BADANIA 
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PRZYGOTOWANIE ZASADNICZE W DNIU POPRZEDZAJĄCYM BADANIE:

Od godz.  14.00  w  przeddzień  badania  nie  spożywać  żadnych  pokarmów,  a  od  tej  godziny  do
wieczora (ok. 21.00) wypić 3 torebki FORTRANSU, przy czym zawartość każdej torebki należy
rozpuścić           w 1litrze przegotowanej wody. 
Pacjenci, którzy badanie mają po godz. 13.00, w dniu badania rano (do godz. 9.00) wypijają ostatnią
(czwartą) saszetkę FORTRANSU rozpuszczoną w jednym litrze przegotowanej wody.

Pacjenci, których godzina badania przypada do godz. 13, ostatnią (czwartą) saszetkę FORTANSU
rozpuszczoną w jednym litrze przegotowanej wody wypijają dzień przed badaniem (do godz. 21.00)

Pacjenci stosujący leki acenocumarol i clopidogrell  lub inne leki przeciwzakrzepowe, powinni być
przestawieni  przez  lekarza   na  heparynę  drobnocząsteczkową  lub  mieć  badanie  wykonane  w
warunkach szpitalnych.

Na badanie kolonoskopii pacjent zobowiązany jest dostarczyć:
 wyniki badań, które wykonał na potrzeby konsultacji anestezjologicznej 
 wypełnione formularze (zgoda na badanie oraz oświadczenie- do pobrania w rejestracji lub

na stronie internetowej).

Do rejestracji głównej (parter) należy zgłosić się minimum 30 min. przed planowaną
konsultacją i badaniem.

Pacjenci, którzy badanie mają zaplanowane po godz. 18.00 powinni zgłosić się do
rejestracji do godz. 17.45.


