ПРИПРЕМА ЗА КОЛОНОСКОПИЈУ

Седам дана пре снимања не јести храну која садржи семенке (сусам, грожђе, парадајз,
паприку...)
Два дана пре заказане интервенције: узети 2x2 таблете Дулцолаx‐а, течности и кашасту храну.
Дана пре заказаног снимања:
•

•

•

У 10х ујутру попити једну кесицу прашка CitraFleet раствореног у 150мл воде.
Раствор мешати 2‐3 минута. Ако се угреје сачекати да се охлади па попити. Сачекати 15
минута па наставити са уносом течности. На сваких сат времена пити 250мл течности
док траје ефекат лека, тј. наредних 5 сати.
У 16х попити другу кесицу прашка CitraFleet раствореног у 150мл воде.
Раствор мештати 2‐3 минута. Ако се угреје сачекати да се охлади па попити. Сачекати 15
минута па наставити са уносом течности. На сваки сат времена пити 250мл течности док
траје ефекат лека, тј. наредних 7 сати.
Узимати само бистри сок од јабуке, чајеве и воду.

На дан интервенције:
•
•
•
•
•
•
•
•

обавезно пити терапију за срце и повишен крвни притисак у току припреме и на дан
снимања
пет дана пре снимања не узимати антиагрегациону терапију
оособе које болују од дијабетеса на оралној хипогликемијској терапији на дан
припреме и на дан прегледа не узимају терапију
особе са високим крвним притиском да чешће контролишу притисак током припреме
понети са собом на дан интервенције лагани доручак и воду
уколико на пероралној антикоагулатној терапији превести на ниско молекуларни
хепарин
у случају ранијих кардио‐хируршких интервенција обратити пажњу да ли треба
превентивна антибиотска терапија
уколико је пацијент имао операцију дебелог црева да се јави у ендоскопски кабинет
ради упутства о припреми за интервенцију

ОВЕ ИНСТРУКЦИЈЕ СУ ВАЖНЕ ЗА ВАШУ БЕЗБЕДНОСТ, АКО СЕ НЕ ПРИДРЖАВАТЕ НАВЕДЕНОГ
ВАША ИНТЕРВЕНЦИЈА МОЖЕ БИТИ ОДЛОЖЕНА ИЛИ ОТКАЗАНА!
УКОЛИКО ЈЕ ПЛАНИРАНА ПОЛИПЕКТОМИЈА
ПОТРЕБНО ЈЕ НА ДАН СНИМАЊА ПОНЕТИ:
ККС, ПТ, ПТТ, ИНР (НЕ СТАРИЈЕ ОД 7 ДАНА) ИЗ НАДЛЕЖНОГ ДОМА ЗДРАВЉА,
НАПОМЕНА: ДА БИ СЕ ПАЦИЈЕНТ ПРЕГЛЕДАО У ЕНДОСКОПСКОМ КАБИНЕТУ НЕОПХОДНО ДА
ИМА АДЕКВАНТАН УПУТ КОЈИ ГЛАСИ НА ОБРАЗАЦ ОЗ 3 ИНТЕРНИСТИЧКА ДНЕВНА БОЛНИЦА
– КОЛОНОСКОПИЈА
ЕНДОСКОПСКИ КАБИНЕТ КОН. ТЕЛ. 021 4805 407

ПРИПРЕМА ЗА ГАСТРОСКОПИЈУ
Јавити се на шалтер када дође на снимање.
Један дан пре прегледа јеси лакшу храну и не вечерати после 20х.
На дан интервенције:
• обавезно пити терапију за срце и повишен крвни притисак у току припреме и на
дан снимања
• пет дана пре снимања не узимати антиагрегациону терапију
• оособе које болују од дијабетеса на оралној хипогликемијској терапији на дан
припреме и на дан прегледа не узимају терапију
• особе са високим крвним притиском да чешће контролишу притисак током
припреме
• понети са собом на дан интервенције лагани доручак и воду
• уколико на пероралној антикоагулатној терапији превести на ниско
молекуларни хепарин
• у случају ранијих кардио‐хируршких интервенција обратити пажњу да ли треба
превентивна антибиотска терапија
ОВЕ ИНСТРУКЦИЈЕ СУ ВАЖНЕ ЗА ВАШУ БЕЗБЕДНОСТ, АКО СЕ НЕ ПРИДРУЖАВАТЕ
НАВЕДЕНО ВАША ИНТЕРВЕНЦИЈА МОЖЕ БИТИ ОДЛОЖЕНА ИЛИ ОТКАЗАНА!
НАПОМЕНА: ДА БИ СЕ ПАЦИЈЕНТ ПРЕГЛЕДАО У ЕНДОСКОПСКОМ КАБИНЕТУ
НЕОПХОДНО ДА ИМА АДЕКВАТА УПУТ КОЈИ ГЛАСИ НА ОБРАЗАЦ ОЗ 3
ИНТЕРНИСТИЧКА ДНЕВНА БОЛНИЦА – ГАСТРОСКОПИЈА
ЕНДОСКОПСКИ КАБИНЕТ КОН. ТЕЛ. 021 4805 407

