Ghid de pregatire pentru colonoscopie
Colonoscopia este cea mai utila investigatie pentru evaluarea patologiei colorectale. In acest
context, pentru a putea vizualiza in intregime mucoasa colonica este necesara o foarte buna
curatire a interiorului intestinului.O pregatire insuficienta creste riscul neobservarii unor
leziuni grave.
Pregatirea pentru colonoscopie trebuie sa inceapa cu 3 zile inainte de efectuarea
investigatiei si presupune urmatoarele etape:
1. Dieta
In aceste zile se exlude din alimentatie: carnea, pastele fainoase, legumele, fructele.
In zilele de pregatire pentru colonoscopie puteti primi medicamentele prescrise dvs..
In ziua precedenta colonoscopiei se recomanda pregatirea intestinului.
Ultima masa usoara trebuie sa fie servita la ora 12.00-13.00. Ulterior se vor consuma doar
lichide limpezi.
La ora 14:00 incepeti pregatirea intestinului.
Eliminarea reziduurilor de materii fecale din intestinul gros se obtine prin consumul unei
solutii purgative pe care o veti prepara si administra dupa instructiunile de mai jos:



FORTRANS – pentru pregatire sunt necesare 4 plicuri. Fiecare plic va fi dizolvat
intr-un litru de apa plata sau fiarta racita si se va bea timp de 4 ore.
Sau
Sol. DIUFOLAC 200 ml dizolvat in 4 litri de apa plata sau fiarta racita si se bea
timp de 4 ore.

Consumind aceste solutii veti avea multiple scaune diareice, ultimele apoase.
Frecvent se intilnesc efecte adverse usoare precum: greata,balonarile abdominale.Toate
acestea nu impun itreruperea pregatirii.
In ziua investigatiei nu se poate de consumat alimente si lichide.
Dupa colonoscopie veti fi supravegheat si monitorizat in camera de trezire 2 ore pentru a va
reveni complet.
Pentru a va creste confortul in timpul ivestigatiei se va administra medicatie analgezica /
sedativa. Este necesar sa veniti cu insotitor, sa nu conduceti masina si sa nu veniti cu
bijuterii. Nu se recomanda sa luati decizii importante sau sa semnati acte dupa investigatie.
Este important sa prezentati medicului cartela medicala (analiza generala de singe, glucoza,
ECG.)

