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Załącznik nr 3 do umowy nr …………… 
stanowiący informacje dotyczące przygotowania do usługi pakietowej 
Endoskopia przewodu pokarmowego  
 

BADANIA LABORATORYJNE 
 
Na badania laboratoryjne należy zgłaszać się na czczo.  

 

BADANIE GASTROSKOPII Z TESTEM 
UREAZOWYM (HELICOBACTER 
PYLORI) 
 
Na 6 godzin przed planowanym wykonaniem badania należy pozostać na 
czczo i nie przyjmować żadnych płynów. 
 
Dopuszcza się wypicie niewielkiej ilości wody niegazowanej nie późnej niż 
2 - 3 godziny przed badaniem. Jeżeli badanie wykonywane jest w 
godzinach popołudniowych zalecamy, aby spożyć lekkie śniadanie nie 
później niż do godziny 9 - 10 rano. Badanie wykonywane w godzinach 
rannych powinno odbywać się na czczo. 
Jeżeli badanie jest planowane w godzinach popołudniowych można 
przyjąć rano leki nasercowe, nadciśnieniowe popijając niewielką ilością 
wody niegazowanej.  
 

BADANIE KOLONOSKOPII 
 
Na 3 dni przed planowaną kolonoskopią nie należy spożywać: 

• owoców pestkowych, pestek siemienia lnianego; 
• tłustych mięs i wędlin, 
• sałatek i warzyw, 
• napojów gazowanych. 

 
Można natomiast (dieta półpłynna): 

• zupy w formie zmiksowanej; 
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• kisiele, budynie, serki homogenizowane, kleiki; 
• ryż, makaron; 
• mięso gotowane, ryby; 
• napoje klarowne, niegazowane w dowolnej ilości. 

 
SCHEMAT JEDNODNIOWY (BADANIE RANO):  
W dniu poprzedzającym badanie po śniadaniu, zgodnie z instrukcją należy 
przygotować 4 litry roztworu Fortrans, rozpuszczając każdą z 4 torebek w 
1 litrze wody niegazowanej. Należy wypić w ciągu 6-8 godzin. W tym 
czasie można pić herbatę z cukrem w dowolnej ilości. Od chwili wypicia 
Fortransu NIE NALEŻY NIC JEŚĆ! Można pić dowolną ilość wody 
niegazowanej do 6 godzin przed badaniem. 
 
SCHEMAT PODZIELONY (BADANIE POPOŁUDNIU): 
Po obiedzie, zgodnie z instrukcją należy przygotować 2 litry roztworu 
Fortrans rozpuszczając każdą z 2 torebek w 1 litrze wody niegazowanej. 
W dniu badania rano należy rozpuścić kolejne 2 torebki wg instrukcji. Od 
chwili wypicia Fortransu NIE NALEŻY NIC JEŚĆ! Można pić dowolną ilość 
wody niegazowanej do 6 godzin przed badaniem. 
 
Normalną reakcją na lek powinny być wypróżnienia, pod koniec treścią 
płynną. Wypróżnienia w kolorze żółtym oznaczają prawidłowe 
przygotowanie do badania. 
 
UWAGI: 

1. Osoby wymagające stałego przyjmowania leków w dniu badania 
powinny zażyć poranną dawkę leku, popijając niewielką ilością 
wody niegazowanej. 

2. Osoby z cukrzycą powinny przed badaniem skonsultować się ze 
swoim LEKARZEM DIABETOLOGIEM. 

3. Przyjmujący leki obniżające krzepliwość krwi powinny 
skonsultować się ze swoim LEKARZEM PROWADZĄCYM. 

 

ZNIECZULENIE DOŻYLNE 
GASTROSKOPII     I KOLONOSKOPII 
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W przypadku znieczulenia dożylnego do badania gastroskopii i 
kolonoskopii wskazane jest stawienie się na badanie z osobą 
towarzyszącą. 
 
Nie zaleca się po badaniu gastroskopii i kolonoskopii w znieczuleniu 
dożylnym prowadzenia pojazdów mechanicznych. 
 

WIZYTY U LEKARZY SPECJALISTÓW 
 
Niewymagane jest żadne przygotowanie do konsultacji specjalistycznej. 
Informacje o czasie stawienia się do placówki zawiera §2 podpisanej 
umowy. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
* Dodatkowa zniżka 20% na badanie rezonansu magnetycznego jamy brzusznej – poza zakresem 
pakietu. Zniżka na badanie obowiązuje w czasie trwania umowy (dwa miesiące od daty jej podpisania). 


