
 

 

Gastroskopia 

7 dni przed badaniem należy:  

 w porozumieniu z lekarzem prowadzącym zaprzestać przyjmowania lub 

zmodyfikować dawkowanie preparatów żelaza, leków antyagregacyjnych i 

przeciwzakrzepowych. 

W dniu badania: 

 nic nie jeść, nie pić, nie żuć gumy i nie palić papierosów na 8 godzin przed badanie;  

 zażyć wszystkie leki przyjmowane na stałe, poza lekami przeciwcukrzycowymi; 

 osoby chorujące na cukrzycę powinny wykonywać badanie w godzinach porannych, 

nie przyjmując już wieczorem leków przeciwcukrzycowych i insuliny; ok. 20 minut po 

badaniu należy zjeść śniadanie i wówczas wziąć swoje leki; 

 czasami może być konieczne podanie antybiotyku po badaniu – o tym decyduje 

lekarz kierujący; 

 badanie można też wykonać w krótkim znieczuleniu ogólnym. 

 

Kolonoskopia  

7 dni przed badaniem należy:  

 w porozumieniu z lekarzem prowadzącym zaprzestać przyjmowania lub 

zmodyfikować dawkowanie preparatów żelaza, leków antyagregacyjnych i 

przeciwzakrzepowych.  

Przez 3 dni przed badaniem:  

 Dieta płynna bez świeżych owoców, warzyw, ziarnistego/ciemnego pieczywa i innych 

produktów z dużą zawartością błonnika.  

Dzień przed badaniem: 

 Do południa dieta płynna jednak nie należy pić mleka, soków owocowych i napojów 

gazowanych;  

 lekki półpłynny posiłek we wczesnych godzinach popołudniowych, nie jeść kolacji;  

 godz. 14:00 należy rozpocząć przyjmowanie doustnego leku przeczyszczającego 

(najczęściej makrogole np. Fortrans, Moviprep, Olopeg), który należy zastosować 

zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Leki dostępne są wyłącznie na receptę.  

  



 

 

W dniu badania: 

 proszę zgłosić się 30 minut przed wyznaczonym terminem badania; 

 nic nie jeść, nie pić, nie żuć gumy i nie palić papierosów na 8 godzin przed badaniem; 

 zażyć wszystkie leki przyjmowane na stałe, poza lekami przeciwcukrzycowymi; 

 osoby chorujące na cukrzycę powinny wykonywać badanie w godzinach porannych, 

nie przyjmując już wieczorem leków przeciwcukrzycowych i insuliny; ok. 20 minut po 

badaniu należy zjeść śniadanie i wówczas wziąć swoje leki; 

 czasami może być konieczne podanie antybiotyku po badaniu – o tym decyduje 

lekarz kierujący; 

 badanie można też wykonać w krótkim znieczuleniu ogólnym. 

 

Fiberosigmoidoskopia 

7 dni przed badaniem należy:  

 w porozumieniu z lekarzem prowadzącym zaprzestać przyjmowania lub 

zmodyfikować dawkowanie preparatów żelaza, leków antyagregacyjnych i 

przeciwzakrzepowych.  

Przez 3 dni przed badaniem:  

 Dieta płynna bez świeżych owoców, warzyw, ziarnistego/ciemnego pieczywa i innych 

produktów z dużą zawartością błonnika.  

Dzień przed badaniem:  

 Do południa dieta płynna jednak nie należy pić mleka, soków owocowych i napojów 

gazowanych  

 lekki półpłynny posiłek we wczesnych godzinach popołudniowych, nie jeść kolacji; 

 godz. 14:00 należy rozpocząć przyjmowanie doustnego leku przeczyszczającego 

(najczęściej makrogole np. Fortrans, Moviprep, Olopeg), który należy zastosować 

zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Leki dostępne są wyłącznie na receptę.  

W dniu badania:  

 proszę zgłosić się 30 minut przed wyznaczonym terminem badania; 

 nic nie jeść, nie pić, nie żuć gumy i nie palić papierosów na 8 godzin przed badaniem; 

  zażyć wszystkie leki przyjmowane na stałe, poza lekami przeciwcukrzycowymi; 

  osoby chorujące na cukrzycę powinny wykonywać badanie w godzinach porannych, 

nie przyjmując już wieczorem leków przeciwcukrzycowych i insuliny; ok. 20 minut po 

badaniu należy zjeść śniadanie i wówczas wziąć swoje leki; 



 

 

 czasami może być konieczne podanie antybiotyku po badaniu – o tym decyduje 

lekarz kierujący; 

 badanie można też wykonać w krótkim znieczuleniu ogólnym 


