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INFORMACJE DLA PACJENTA -  PRZYGOTOWANIE DO KOLONOSKOPII 
 

1. KOLONOSKOPIA  
 

Kolonoskopia jest badaniem jelita grubego i końcowego odcinka jelita cienkiego przy pomocy 
wprowadzanego przez odbyt giętkiego endoskopu. Umożliwia ono dokładną ocenę wewnętrznej 
powierzchni jelit, wykrycie ewentualnej obecności patologicznych zmian (polipów, owrzodzeń, 
nieprawidłowości naczyniowych), a w wielu przypadkach także ich leczenie (usunięcie polipów, 
biopsję ściany jelita czy zatamowanie krwawienia). Wskazania do wykonania kolonoskopii to: 

 badanie profilaktyczne raka jelita grubego; 

 polipy jelita grubego; 
 krwawienia z dolnego odcinka  przewodu pokarmowego; 

 zmiana rytmu wypróżnień (zaparcia, biegunki, ołówkowate stolce); 

 niedokrwistość z niedoboru żelaza; 
 uchyłki jelita grubego; 

 choroby zapalne jelit. 
 

2.  PRZYGOTOWANIE  DO BADANIA 
Przygotowanie do badania jest bardzo ważne, ponieważ od tego zależy czy i jak dokładnie 

zostanie przeprowadzone badanie i czy nie będzie trzeba go powtórzyć. Dlatego prosimy o 
zapoznanie się z niniejszą informacją i dostosowanie się do niniejszych wskazówek. Badanie 
wykonuje się po odpowiednim przygotowaniu polegającym na oczyszczeniu  
z resztek pokarmowych jelita za pomocą diety i doustnie podawanych środków przeczyszczających. 
Normalną reakcją w czasie przygotowywania się do badania będą liczne wypróżnienia, pod koniec 
samą treścią płynną i wodą.  

Badanie można wykonać w znieczuleniu ogólnym. Po podaniu dożylnie środka usypiającego 
pacjent zasypia na czas wykonania badania. Jest to płytkie znieczulenie, nie wymaga zało żenia rurki  
dotchawiczej. Po zakończeniu badania można jeść dopiero od momentu wskazanego przez 
anestezjologa. 

 Przed badaniem kolonoskopii należy wykonać badania laboratoryjne: 

Morfologia; APTT; PT/INR; Elektrolity (Na, K); Kreatynina; P/c anty HCV; Antygen HBs.  
 Pacjenci chorujący na cukrzycę powinni poinformować o tym pracownika szpitala podczas 

zapisu na badanie, gdyż w ich przypadku badanie powinno odbyć się w godzinach porannych. 
 Osoby z chorobami wymagającymi stałego, regularnego przyjmowania leków (np. na 

nadciśnienie tętnicze, choroby serca, padaczka i inne) w dniu badania powinny zażyć poranna 
dawkę leku popijając niewielka ilością wody.  

 Osoby przyjmujące leki obniżające krzepliwość krwi (np. acenocumarol, sintrom, ticlid lub 
aspiryna, acard, polocard, acesan i inne) powinny przerwać ich stosowanie na 7 dni przed 
badaniem; należy to jednak wcześniej skonsultować z lekarzem prowadzącym. Konieczna 
może być zamiana tych leków na heparynę niskocząsteczkowa (np. Fraxiparyna, Clexane). 

 Prosimy o zabranie ze sobą dokumentacji medycznej będącej w posiadaniu pacjenta (zdj ęcia 
RTG, badania USG, KT, opisy poprzednich badań endoskopowych, wyniki innych badań  oraz 
karty informacyjne leczenia szpitalnego) z okresu ostatnich 5 lat. 

 W przypadku chorób przewlekłych prosimy o zabranie ze sobą zaświadczeń - opinii 
lekarskich dot. braku przeciwwskazań do wykonania badania kolonoskopii (np. kardiolog, 
internista,  endokrynolog, neurolog, pulmonolog). Istnieje możliwość skorzystania z 
konsultacji internistycznej w naszym Szpitalu przed wykonaniem badania kolonoskopii. 
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 7 dni przed badaniem  odstawić leki  zawierające żelazo  ( w tym odżywki ). 
 5 dni przed badaniem nie należy spożywać sałatek jarzynowych, owoców, warzyw z pestką i  

skórką, owoców pestkowych np. winogrona, pomidory, kiwi, truskawki oraz maku i pieczywa 
z ziarnami, jogurtów z ziarnami lub owocami, siemienia lnianego. 

 2-3 dni przed badaniem dieta płynno-papkowa.  
 1 dzień przed badaniem: należy zastosować lek przeczyszczający, zalecony przez lekarza 

kierującego (lekarza rodzinnego lub chirurga): Fortrans, Eziclen, CitraFlee t, Moviprep. Od 
momentu zażycia leku nie należy nic jeść! Sposób dawkowania i godziny przyjmowanych 
płynów z lekiem powinien wskazać lekarz kierujący. Prosimy o przeczytanie ulotki 
informacyjnej dołączonej do zakupionego leku. Sposób przygotowania zależy od godziny 
badania.  

 W dniu badania nie należy nic jeść, natomiast wodę można pić do 6 godzin przed 
badaniem! 

 Na ok. 2 – 3 h przed badaniem można jeszcze wykonać dodatkowo wlew przeczyszczający 
(ENEMA dostępny w aptece). 

 Uwaga,  6 godziny  przed badaniem  nic nie pić!  
 

3. PRZEBIEG BADANIA 
Bezpośrednio przed badaniem lekarz zadaje pacjentowi pytania dotyczące stanu zdrowia (ewentualnych 

chorób przewlekłych, przyjmowanych leków, alergii), samopoczucia w dniu badania, sposobu przygotowania 
do badania itp. Następnie bada pacjenta, ocenia jego parametry życiowe (czynność serca, ciśnienie krwi), 
które będą również monitorowane w czasie samego badania. Konieczne jest także założenie wkłucia 
dożylnego ("wenflonu"), przez który podawane będą leki uspokajające oraz przeciwbólowe.  

Przed wykonaniem badania pacjent zakłada specjalne ubranie. W czasie badania  pacjent leży na boku. 
Trwa ono do kilkudziesięciu minut.  

Kolonoskopia zaczyna się od wprowadzenia endoskopu do odbytu. Endoskop jest rurą o średnicy ok. 1 
cm, jego końcówka przed badaniem jest smarowana żelem zwiększającym poślizg. Na końcu endoskopu 
znajduje się kamera oraz źródło światła. Układami światłowodów obraz wnętrza jelita przekazywany jest do 
specjalnego komputera, a następnie prezentowany na monitorze. W rurze endoskopu znajdują się kanały 
umożliwiające wdmuchiwanie powietrza czy wprowadzanie narzędzi (kleszczyków, koszyczków, pętli). 
Powietrze, które jest wdmuchiwane do światła jelita, aby uwidocznić jego ściany i umożl iwić przesuwanie 
endoskopu coraz dalej. Podczas kolonoskopii lekarz ogląda kolejne odcinki jelita, czyli odbytnicę, esicę oraz 
okrężnicę, dochodząc do końcowego odcinka jelita krętego. Wyższe piętra przewodu pokarmowego nie  s ą 
dostępne badaniu. Oprócz samego oglądania ścian jelit lekarz może w czasie zabiegu wykonać procedury 

takie jak usunięcie polipów, biopsję ściany jelita czy zatamowanie krwawienia. 
 

4. POSTĘPOWANIE PO BADANIU 
 
 W przypadku wykonania badania w znieczuleniu ogólnym, zalecane jest by Pacjent po 

badaniu został w obserwacji przez okres ok. 2 godzin. 
 Środki znieczulające spowalniają reakcje, dlatego, w ciągu 12 godzin po badaniu nie wolno: 

prowadzić samochodu, obsługiwać maszyn i urządzeń mechanicznych, spożywać alkoholu 
oraz wystrzegać się podpisywania ważnych dokumentów. Należy poprosić osobę 
towarzyszącą o odebranie ze szpitala. 

 Po badaniu mogą być odczuwalne wzdęcia i skurcze powodowane przez powietrze 
wprowadzone do jelita podczas badania. Uczucie to mija po oddaniu wiatrów.  

 W przypadku wystąpienia złego samopoczucia (np. zawroty głowy, mdłości), gorączki, bó lów 
brzucha, krwawienia z odbytu, należy natychmiast powiadomić lekarza, nawet jeśli te 
dolegliwości pojawią się dopiero w kilka dni po badaniu! 
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