
Príprava  pred  kolonoskopiou  v  celkovej  anestéze  prípravkom
CLENSIA:

7  dní  pred  vyšetrením  neužívajte  Anopyrin,  ani  lieky  na
riedeni krvi.

Dôkladná  príprava  čreva  je  základným  predpokladom  úspešného
vyšetrenia.  Črevo  musí  byť  maximálne  vyprázdnené,  aby  lekár  pri
vyšetrení  videl  iba  sliznicu  čreva.  Preto  treba  dodržať  nasledovný
postup:

 2 dni pred vyšetrením:

◦ Jesť  kašovitú  stravu  (jogurt,  krupicová  kaša,  detská  výživa,
mixovaná zeleninová polievka…), piť veľa tekutín.

◦ Nejesť  hrozno,  ani  iné  bobuľovité,  kôstkovité  ovocie,  kiwi,
celozrnné pečivo...

 1 deň pred vyšetrením:

◦ Kašovité  raňajky  (jogurt,  krupicová  kaša,  …),  doobeda piť  viac
tekutín – vodu, bylinkové čaje, aspoň 1 liter

◦ Na obed len čistý vývar – bujón, bez mäsa, bez zeleniny

◦ Od 18:00 začať piť balenie preparátu CLENSIA

◦ CLENSIA obsahuje 4 vrecká A a 4 vrecká B. Príprava jednej
dávky:  2ksA  + 2ksB zmiešate v  1l  vody a miešate do úplného
rozpustenia.   Celkovo  si  pripravíte  2  dávky,  to  sú  2l  roztoku.
Začiatok pitia je od 18:00 hod. Po dopití každej dávky CLENSIE
vypite  ešte  pol  litra  čistej  vody. Pitie  prípravku  CLENSIA
ukončite o 23:00 hod. Po dopití môžete piť aj bylinkové, ovocné
čaje a neperlivé mierálky.

◦ 6 hodín pred vyšetrením už nepiť žiadne tekutiny

◦ Za  dobre  pripraveného  Vás  môžeme  považovať  vtedy,  ak  ku
koncu prípravy už neodchádza z konečníka formovaná stolica, ale
len „hnedá voda“

 V deň vyšetrenia:

◦ Ráno môžete užiť lieky na srdce a tlak s jedným hltom vody, inak
nalačno a už nepiť žiadne tekutiny!!!

◦ V deň vyšetrenia prídete s osobou, ktorá vás bude sprevádzať a
zdrží sa u nás počas celej doby vyšetrenia, aj po vyšetrení asi 2
hod.



◦ Doneste  si  so  sebou  voľné  nohavice  na  gumičku  (pyžamové,
teplákové)

◦ Počas vyšetrenia sa monitoruje  pulzovým oxymetrom saturácia
hemoglobínu kyslíkom, preto prosíme ženy, aby mali aspoň jeden
prst bez gélového nechtu a nenalakovaný
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