
Sposób przygotowania do BADANIA KOLONOSKOPII w znieczuleniu dożylnym 

 

1. DIETA 

Pięć dni przed badaniem: nie jedz pieczywa z ziarnami, owoców pestkowych (np. 

winogrona, pomidory, kiwi, truskawki), nasion siemienia lnianego, maku, sezamu.  

Trzy dni przed badaniem nie jedz potraw ciężkostrawnych (pokarmy tłuste, smażone). 

1 dzień przed badaniem:  

Śniadanie powinno być lekkostrawne np. bułka lub kromka chleba z masłem, z serem, 

jajkiem na twardo, plastrem wędliny, dowolna ilość wody, herbaty, kawy bez fusów 

(czarnej lub z mlekiem), klarownego soku.  

Około godziny 13.00 -15.00 możesz zjeść zupę typu krem lub przecedzony bulion.  

Od godziny 15.00 nie jedz już żadnych posiłków. Możesz pić klarowne płyny: wodę, 

herbatę, sok i ssać landrynki.  

W dniu badania:  

Nie jedz żadnych posiłków! 

Możesz pić dowolną ilość klarownych napojów np. woda, herbata do 5 godzin przed 

wyznaczoną godziną badania (jeżeli badanie jest wykonane w znieczuleniu ogólnym 

dożylnym).  

 

2. PRZYJĘCIE PREPARATU  

Jeśli badanie jest przed południem:  

W dniu poprzedzającym badanie w godzinach wieczornych od 20.00-21.00 należy 

rozpocząć picie roztworu Citra Fleet. 1 torebkę rozpuścić w połowie szklanki 

przegotowanej wody, wypić preparat, odczekać pół godziny, następnie wypić 2 litry 

niegazowanej wody mineralnej. Pić 1 szklankę, co 15 minut.  

Ilość saszetek uzależniona jest od masy ciała pacjenta. 

 Do 70 kg masy ciała 2 saszetki preparatu Citra Fleet, godziny (21.00, 23.00) 

 Do 90 kg masy ciała 3 saszetki preparatu Citra Flet, godziny (21.00, 23.00, 1.00) 

 Powyżej 100 kg masy ciała 4 saszetki preparatu Citra Fle, godziny (20.00, 22.00, 

24.00, 2.00) 

 Niezależnie od ilości wypitych saszetek preparatu pacjent powinien wypić 

minimalnie 6 litrów wody mineralnej niegazowanej. 



 

3. ZNIECZULENIE  

Przed wykonaniem kolonoskopii lub gastroskopii w znieczuleniu należy wykonać 

badania: 

każdy pacjent obowiązkowo: 

 EKG, morfologia, elektrolity, a u osób powyżej 50 roku życia poziom glikemii 

dodatkowe badania do wykonania: 

 u pacjenta z chorobami układu krążenia – mocznik i kreatynina  

 u pacjenta z chorobami wątroby – bilirubina, wskaźnik protrombinowy  

 u pacjenta z chorobami układu moczowego – mocznik, kreatynina  

 u pacjenta z cukrzycą  - mocznik, kreatynina, glikemia 

 u pacjenta z chorobami tarczycy – TSH, FT3, FT4  

 

4. KONSULTACJA ANESTEZJOLOGICZNA 

Minimum 2 dni przed terminem wykonania badań, pacjent zgłasza się na konsultację 

anestezjologiczną z wynikami badań, która odbywa się w Izbie Przyjęć od poniedziałku 

do piątku o godzinie 17.00 

 

 

 


