
PRZYGOTOWANIE DO KOLONOSKOPII 

Na 5 dni przed badaniem należy przestać przyjmować leki rozrzedzające krew: acenocumarol, 
polocard, acard,itp. (po uzgodnieniu z lekarzem) 
Na tydzień przed badaniem należy przestać jeść: 
                             - ziarna na pieczywie i w pieczywie, musli, maku, buraczków, kaszy, kapusty 
                             - owoce pestkowe (winogrono, kiwi) 
                             - warzywa i owoce obierać ze skórki i usuwać pestki 
Przeddzień badania: 
Rano zjeść śniadanie. 
Od godz. 17.00 zacząć pić preparat Eziclen. Otworzyć jedną butelkę leku. Wlać jej zawartość do 
załączonego kubka i dolać wody do kreski na kubku. Wypić cały płyn bez pośpiechu od 30 do 60 
min. Wypić jeszcze dwa kubki wypełnione do kreski wodą lub czystym płynem przez następną 
godzinę. Należy wypić powyżej 2 litrów wody.  
Jeżeli po wypiciu nie występują wypróżnienia żółtym klarownym płynem należy dopijać wodę. 
W dniu badania: 
Około sześć godz. przed badaniem powtórzyć kroki jak poprzedniego dnia dotyczące 
przyjmowania leku Eziclen.  
UWAGA: Rozpoczęcie wcześniejsze lub/i zmniejszenie ilości wypijanej objętości preparatu 
lub wody  znacznie zmniejszy skuteczność przygotowania,  a tym samym jakość badania.  
Należy zażyć lekarstwa brane na stałe. 
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