
Příprava před kolonoskopií 

Dieta a léky: 

1. Týden před vyšetřením vysadit z jídelníčku potraviny obsahující zrníčka a slupky.

Vyhýbejte se jídlům, jako je ovoce s jadérky (meloun, hroznové víno, jahody, maliny),

zelenina, obiloviny, luštěniny a celozrnné pečivo. Pozor si dávejte i na kmín v pečivu

nebo bramborách nebo mák. Pokud byste přece jenom chtěli nějaké ovoce či zeleninu,

tak pouze loupané (bez slupek a zrníček).

Důvod: všechna zrníčka či semínka dlouho zůstávají ve střevě, a mohou nám ucpat

přístroj a prodloužit tak vyšetření nebo je zcela znemožnit.

2. Týden před vyšetřením nutno vysadit léky s obsahem železa.

3. Pokud užíváte léky na „ředění krve“: Vyšetření je možné provést i při užívání těchto léků

(neužijte tyto léky ale ráno v den vyšetření). V případě nálezu např. většího polypu (nad 1cm)

bude nutno vyšetření opakovat až s odstupem po vysazení léků (kdy přesně léky „na ředění

krve“ vysadit a jakým způsobem případně bezpečně nahradit jejich účinek nutno vždy

konzultovat s lékařem!!!).

4. Léky na „ředění krve“ s obsahem kyseliny acetylosalicylové, (Anopyrin, Stacyl, Godasal...),

není nutné vysazovat.

5. Pokud užíváte léky na cukrovku, je vhodné se poradit s lékařem, které léky bude lépe v den

přípravy vysadit a které možno bezpečně ponechat.

6. Pokud máte cukrovku a pícháte si inzulin, v den přípravy vynechte dávky inzulinu, které

si aplikujete před jídlem, večerní dlouhodobě působící inzulin můžete aplikovat. U pacientů

s těžkou cukrovkou, kteří nemají možnost si monitorovat hladinu krevního cukru, bude

vhodnější domluvit přípravu před vyšetřením za hospitalizace. Stejně tak u osob s omezenou

pohyblivostí a soběstačností.

Vlastní příprava den před vyšetřením: 

1. Den před vyšetřením nic nejíte, nedoporučuje se ani snídat!!! Celý den můžete kromě

samotných přípravných roztoků popíjet libovolné množství čirých tekutin (s výjimkou

mléka a džusů s dužninou – pomerančový, ananasový, naopak čiré džusy – jako např.

jablečný nevadí).

2. U osob trpících těžkou zácpou může přípravu vylepšit bezezbytková dieta 2–3 dny před

plánovaným výkonem.

3. V době oběda můžete vypít bujon nebo vývar (hovězí, slepičí nebo zeleninový apod.), ale

bez nudlí, bez zavářky, bez zeleniny a masa (NEJLÉPE  ZCEDIT!)

4. Odpoledne okolo-16-18 hodiny začnete popíjet přípravné roztoky FORTRANS, které si

podle návodu připravíte tak, že 4 sáčky přípravku naředíte vodou (každý do 1 litru vody

můžete dochutit např. citrónem nebo limetkou). Pro kvalitní přípravu, která je rozhodující

pro pečlivé vyšetření střeva, je nutné přípravné roztoky vypít během co nejkratšího

intervalu (optimálně rychlostí 1litr/hodinu). Pokud během popíjení přípravných roztoků

budete pociťovat nevolnost, můžete si udělat na půl hodiny pauzu a poté v popíjení

pokračovat).

5. Všechny 4 litry přípravného roztoku Fortrans je možno vypít odpoledne a večer před

vyšetřením, ale lepší kvality přípravy bude dosaženo, pokud si pití roztoků rozdělíte tak,

že 2-3 litry vypijete večer před vyšetřením a zbývající 1-2 litry ráno v den vyšetření.



Optimálně začít popíjet 3-5 hodin před začátkem vyšetření a skončit s popíjením roztoků 

nejpozději 2 hodiny před začátkem vyšetření. I ráno v den vyšetření můžete vypít 

libovolné množství jiných čirých tekutin, ale pamatujte na to, že 2 hodiny před 

vyšetřením nesmíte již nic pít!!! 

6. Pokud budete mít problém s pitím této tekutiny, napijte se tekutiny, která vám chutná lépe

(např. sklenička piva), můžete také celý den cucat bonbony, (NE čokoládové - jen ovocné),

nebo žvýkat žvýkačky.

7. Pokud vážíte méně než 60kg můžou pro přípravu stačit 3 litry Fortransu, naopak u osob

s váhou nad 100kg se doporučuje vypít 5 litrů přípravku Fortrans.

8. Ranní léky můžete v den vyšetření užít. Pokud užíváte léky až po jídle - přineste si je s sebou

společně s nějakou svačinkou a nápojem na zapití.

9. V případě nedostatečné přípravy (odchod hnědé tekutiny nebo kousků stolice) nebude

možno vyšetření provést!!!

Poznámky a důležité informace: 

Vyšetření je u většiny osob nebolestivé a je možno je uskutečnit bez premedikace (tlumící 

injekce). V některých případech – například u velmi štíhlých žen, a po některých typech operací 

(zvláště gynekologických) bude ale pravděpodobně nutné před vyšetřením aplikovat injekci léku 

proti bolesti. Po aplikaci léku od bolesti nesmíte řídit auto, a proto je vhodné domluvit si 

s příbuznými nebo známými odvoz, nebo alespoň doprovod po vyšetření domů. 

V některých případech (zvláště po silnější premedikaci) je nutno po vyšetření ještě asi 2 hodiny 

odpočívat na lůžku v našem stacionáři, pod dohledem zdravotního personálu. 

V případě, že se v průběhu vyšetření nalezne ve střevě větší polyp, může vám být po jeho 

odstranění doporučena jednodenní hospitalizace nebo bude polyp odstraněn až plánovaně v dalším 

termínu se zajištěním hospitalizace, a po vysazení léků na „ředění krve“ 

Pokud máte, k některému bodu jakýkoliv dotaz, nebo narazíte na nějakou nejasnost, rádi vám 

poradíme telefonicky – tel. 556 773 237. 

Vypracoval kolektiv sester a lékařů GEP Nemocnice AGEL Nový Jičín a. s. 

Přehledná tabulka doporučených a nevhodných potravin: 

VHODNÁ JÍDLA A NÁPOJE  5 dní před 

vyšetřením 
NEVHODNÁ JÍDLA A NÁPOJE  5 dní před 

vyšetřením 
- Měkké libové maso, drůbež, ryby, šunka

- Brambory  -  vařené, br. Kaše – bez kmínu

- Těstoviny a bílá rýže

- Vývar nebo scezená polévka

- Bílý chléb a bílé pečivo – bez kmínu

- Čaj, káva (sladit můžete)

- Čiré ovocné šťávy a nápoje

- Voda

- Tuhé, vláknité maso, hamburgery, hovězí

karbanátky, klobásy, masové tyčinky

- Ovocné jogurty, müsli jogurty

- Pečivo s mákem či kmínem

- Tmavý a celozrnný chléb

- Celozrnná mouka

- Ovoce

- Zelenina

- Hnědá rýže a celozrnné těstoviny

- Džem nebo zavařenina se slupkami či

jadérky

- Vysokovlákninové snídaňové cereálie,

ovesná kaše, otruby

- Ovocné šťávy a džusy s vlákninou

- Perlivé nápoje


