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BADANIE: KOLONOSKOPIA
PRZYGOTOWANIE DO BADANIA Z PREPARATEM FORTRANS:
● 7 dni przed badaniem należy odstawić leki przeciwbólowe, szczególnie takie jak
Aspiryna, Diclofenac, Ketoprofen, Meloksikam, czy Ibuprofen, ponieważ mogą one
zwiększyć ryzyko wystąpienia krwawienia.
● 5 dni przed badaniem należy odstawić leki zmniejszające krzepliwość krwi (np.
Acenocumarol, Sintrom, Ticlid, Aspiryna, Acard i inne). Należy skonsultować się z
lekarzem, który poinformuje w jaki sposób można zmodyfikować leczenie
przeciwzakrzepowe.
● 3 dni przed planowanym badaniem nie należy spożywać produktów
bogatobłonnikowych, takich jak owoce i warzywa (zwłaszcza surowych, a także
tych zawierających drobne pestki: winogrona, malin, porzeczek, truskawek, fig, kiwi,
owoców granatu, pomidorów, ogórków itp.), pieczywo pełnoziarniste, buraki, mak
czy siemię lniane.
● W dniu poprzedzającym badanie można zjeść tylko śniadanie, bez mleka, surowych
owoców i warzyw ani napojów gazowanych. Można spożywać zupy w formie
zmiksowanej (zupy krem), kisiele, budynie, serki homogenizowane bez dodatków.
Inne napoje (takie jak klarowne rozcieńczone soki, słabe napary herbat, woda
niegazowana) można pić w dowolnej ilości.
● W dniu poprzedzającym badanie, około godziny 15:00, zgodnie z instrukcją należy
przygotować 4 litry roztworu FORTRANS, rozpuszczając każdą z saszetek w 1
litrze NIEGAZOWANEJ wody. Przygotowany roztwór należy wypić w ciągu 5-6
godzin. Smak roztworu można poprawić, dodając niewielką ilość soku z cytryny.
● Od chwili wypicia pierwszej porcji roztworu FORTRANS nie należy nic jeść.
Można pić dowolną ilość NIEGAZOWANEJ wody, najlepiej mineralnej.
● Normalną reakcją na lek powinny być wypróżnienia, pod koniec treścią płynną.
Wypróżnienia prawie czystą wodą oznaczają dobre przygotowanie do badania.
● Przed zastosowaniem preparatu FORTRANS prosimy o przeczytanie ulotki
informacyjnej dołączonej do preparatu.
● W dniu badania nie można pić roztworu przeczyszczającego, nie należy
przyjmować jakichkolwiek posiłków, można natomiast pić NIEGAZOWANĄ wodę do
6 godzin przed badaniem.
● Na badanie należy wybrać się z osobą towarzyszącą.
● Jeśli choruje Pani/Pan na cukrzycę i przyjmuje Pani/Pan leki regulujące poziom
stężenia glukozy we krwi, należy udać się do lekarza, który poinformuje w jaki
sposób przyjmować leki przed badaniem.

