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Szanowny Pacjencie!

Zaproponowane Paristwu badanie ma na celu wyjaśnienie przyczyny Pa stwa
dolegliwości i tym Samym rutiększy SZanSę na skutecznę leczenie'

Wziernikowanie odbytnicy i esicy lub całego jelita grubego (kolonoskopia) jest
jedną z najczęściej stosowanych i najważniejsrych metod umożliwiających
rozpoznanie ewentualnej choroby dolnego odcinka przewodu pokarmowego,
pozwala r wnież na wykrycie zmian nowotworowych we wczesnym stadium.

Przy pomocy elastycznego kolonoskopu w ksŻałcie rurki o grubości palca,
wyposazonego w układ opĘczny, mozna dokładnie obejrzeć odbytnicę, eseicę i
pozostałą część, jelita grubego, czy|i okrężnicę. Jeżeli jest to konieczne, można
zbadać takŻę koricowy odcinek jelita cienkiego. Dodatkowo stosowane
instrumenty (np. szczypce do biopsji) umożliwiają bezbolesne pobranie maĘch
pr bek tkanki do badania. Zauważone zmiany, np. polip mogą zosta usunięte juz
w trakcie badania.

Badanie wykonuje się w pozycji leżącej, przł zastosowaniu giętkiego
kolonoskopu. Badanie trwa ok. 30-50 minut. Aby zwiększy komfort badania (w
razie potrzeby) zostaną Pani/Panu podane leki przeciwb lowe, uspokajające lub
rozkurczowe.

Jakiekolwiek powikłania po kolonoskopii są bardzo rzadkie. Ponięważ lekarz na
bieżąco widzi obraz badania na ekranie monitora, przebicia (perforacje) ściany
je|ita zdarzają się niezwykle rzadko. Krwawienia po pobraniu wycinka lub
usunięciu polip w mogą wystąpi u pacjent w ze szczeg lnymi skłonnościami
do krwawie . Po badaniu moŻna odczuwać wzdęcia i kurcze, ustępujące
samoistnie.

Zakup nowoczesnego Sprzętu do Pracowni Endoskopowej był możliwy dzięki
wsp łfinansowaniu przez Unię Europejską ze środk w Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego oraz ze środk w budżefu paristwa w ramach projektu: Nowoczesna pracownia
endoskopowa w ALDEMED Centrum Medyczne.
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Nal e zy b ezw zgIę dnie pr zestr ze gaÓ !

Przed badaniem:

Badanie wykonuje się po odpowiednim przygotowaniu polegającym na oczyszczeniu z
ręsŻek pokarmowych jelita za pomocą dieĘ i doustnie podawanych środk w
przeczyszczających.
5 dni przed badaniem nie należy spozywać sałatęk jarz}'nowych, owoc w, warzyw z
pestką i sk rką, owoc w pestkowych np. winogrona, pomidory, kiwi, truskawki oraz
maku i pieczywa z ziamaml
2-3 dni przed badaniem dieta pĘnno papkowa.
l dzięfl przed badaniem od godziny l4-stej należy wypić 4 saszętki Fortransu
rozpuszczonęgo w 4 litrach wody niegazowanej. Płyn nalezy wypić w ciągu 4 godzin.
Po wypiciu pĘn w ze środkami przeczyszczającymi nie wolno przyjmować już
żadnych pokarm w stĄch ani pĘn w.
W dniu badania koniecznię prosimy pozostać na czczo. Na ok. 2 - 3 h przed badaniem
prosimy wykonać dodatkowo wlew przeczyszczający (ENEMA dostępny w aptece).

Przygotowanie do badania jest nienłykle ważneo gdyż od tego zaleĘ
wartość i bezpieczerłstwo badania.
'Prosimy 

poinformowaćlekarza o przyjmowanych lekach i skonsultowaÓ znim czy
w dniu badania mozna przyjąćleki'
UWAGA! osobyo kt re przyjmują na stałe leki przeciwkrzepliwe: ACARD lub
Acenocumarol powinny się zgłosić do swojego |ekarza rodzinnego lub kierującego
na kolonoskopię (co najmniej na tydzieri przed badaniem) w celu odstawienia
leku.

Po badaniu:

Środki znieczulające spowalniają reakcje, dlatego, jeŻeli Iekarz nie zalęct inaczej, w
ciągu 12 godzin po badaniu nie wolno prowadzić samochodu. Nie naleĄ tez w tym
czasie obsługiwać maszyn iurządzen mechanicznych. Nie powinno się też spożywać
alkoholu.

W przypadku wystąpienia złego samopoczucia (np' zawroty głowy, mdłoŚci)' gorączki,
b l w brzucha, krwawienia z odbyu, naleŻy naĘchmiast powiadomić lekarza, nawet
jeśli te dolegliwości pojawią się dopiero w klika dni po badaniu!
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