
	

	

Príprava pred kolonoskopiou prípravkom 
FORTRANS: 
Dôkladná príprava čreva je základným predpokladom úspešného vyšetrenia. Črevo   
by malo musí byť maximálne vyprázdnené, aby lekár pri vyšetrení videl iba sliznicu 
čreva. 
Preto treba dodržať nasledovný postup. 
5 dni pred vyšetrením jesť iba bezzvyškovú diétu 
NEKONZUMOVAŤ-zeleninu, ovocie s kôstkami resp. zrniečkami, celozrnné 
výrobky, cereálie (ovsené vločky, müsli) hovädzie a bravčové mäso. 
 MOŽETE konzumovať-biele pečivo ,cestoviny, zemiaky, ryžu, mliečne výrobky, 
biele mäso      (hydina, nemastné ryby) 
 2 dni pred vyšetrením už len kašovitá strava ako sú jogurt, krupicová, zemiaková 
kaša. Piť treba  celý deň  číre tekutiny – voda, nesýtená minerálka, bylinkový, 
ovocný čaj, bujón-číry.  
 
PRÍPRAVA roztokom FORTRANS. 
  Fortans  1 balenie obsahuje 4 sáčky.  Fortrans si pripravíte tak, že obsah jedného 
sáčku rozpustíte  v jednom litri vody (1 sáčok do 1 litra vody – miešať do úplného 
rozpustenia prášku). 
Roztok Fortrans je možné piť dvomi spôsobmi  podľa : 

1. Termín vyšetrenia  v dopoludňajších hodinách  - príprava  3+1L. 

 Ak je  vyšetrenie plánované v dopoludňajších hodinách roztok piť nasledovne: 
-  deň pred vyšetrením vypiť 3 litre so začiatkom o 18 hodine, piť 1 liter za hodinu 
(á 15 minút 2,5 dcl). Po vypití roztoku sa do polnoci  môžu piť číre tekutiny – voda, 
nesýtená minerálka, bylinkový, ovocný čaj, bujón-číry.  Posledný liter roztoku 
vypiť ráno v deň vyšetrenia - začať piť medzi 5.00- 6.00 hodinou. 
2.  termín vyšetrenia popoludňajších hodinách 2+2L (od 12.00hod. a neskôr) 
Ak je  vyšetrenie plánované v popoludňajších hodinách roztok piť nasledovne: 
-deň pred vyšetrením  vypiť 2 litre so začiatkom o 18 hodine, piť 1 liter za hodinu 
á 15 minút 2.5 dcl. 
Po vypití roztoku sa do polnoci  môžu piť číre tekutiny – voda, nesýtená minerálka, 
bylinkový, ovocný čaj, bujón- číry. Dva litre roztoku začať piť v deň vyšetrenia so 
začiatkom medzi 6.00- 7.00 hodine. Každý liter by sa mal piť 1 hodinu, nie kratšie. 
 
K vyšetreniu si prineste výsledky krvného obrazu a hemokoagulácie (INR, 
a PTT) od praktického lekára (nie staršie ako 2 týždne). 7 dní pred 
vyšetrením neužívajte Anopyrin. Ráno pred vyšetrením môžete užiť lieky 
na srdce a vysoký tlak.  


