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 Przygotowanie do badania kolonoskopii z preparatem Eziclen 
 
Przed zastosowaniem preparatu Eziclen należy przeczytać ulotkę informacyjną dołączoną 
do preparatu. 
 
Na 7 dni przed badaniem należy: 

 Przerwać przyjmowanie preparatów żelaza. 

 Osoby przyjmujące leki antyagregacyjne – typu Aspiryna, Acard, Ticlid, itp. – powinny 
przestać je przyjmować po wcześniejszej konsultacji z lekarzem, który zlecił 
stosowanie w/w leków. 

 Osoby przyjmujące leki przeciwzakrzepowe – Sintrom, Syncumar, Acenocumarol, 
Warfaryna – konieczny jest kontakt z lekarzem prowadzącym leczenie 
przeciwzakrzepowe i zmiana leków na heparynę niskocząsteczkową (Fraxiparyna, 
Clexane). 

 Osoby chorujące na cukrzycę powinny dodatkowo skonsultować z lekarzem sposób 
przygotowania do badania. 

Schemat jednodniowy: 

– zawartość butelki leku wlać do załączonego kubka 

– dodać wody do leku do poziomu kreski na kubku (łącznie 0,5 l) 

– w ciągu następnych 30-60 min. Bez pośpiechu należy wypić cały płyn z kubka, 

– w ciągu następnej godziny wypić jeszcze 2 kubki (wypełnione do kreski, łącznie 1litr) wody 
lub czystego płynu (herbat, kawy bez mleka i śmietanki, napoje niegazowane, przecedzane soki 
bez miąższu – poza barwy czerwonej i purpurowej, czystą zupę, zupa przecedzana w celu 
usunięcia z niej wszystkich stałych elementów, 

– powtórzyć wszystkie powyższe czynności dla drugiej dawki leku, 

Schemat dwudniowy: 

1. Wieczorem w przeddzień badania: 

– zawartość butelki leku wlać do załączonego kubka 

– dodać wody do leku do poziomu kreski na kubku (łącznie 0,5 l) 

– w ciągu następnych 30-60 min. Bez pośpiechu należy wypić cały płyn z kubka, 
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– w ciągu następnej godziny wypić jeszcze 2 kubki (wypełnione do kreski, łącznie 1litr) wody 
lub czystego płynu (herbat, kawy bez mleka i śmietanki, napoje niegazowane, przecedzane soki 
bez miąższu – poza barwy czerwonej i purpurowej, czystą zupę, zupa przecedzana w celu 
usunięcia z niej wszystkich stałych elementów, 

2. Rano w dniu badania: 

– powtórzyć wszystkie powyższe czynności dla drugiej dawki leku, 

Dieta: 

2 dni przed planowanym terminem badania: 

– Nie spożywać tłustych wędlin i mięs, sałatek, warzyw i owoców pestkowych, pestek (siemię 
lniane, mak), ciemnego pieczywa, napojów gazowanych 

– zalecenia: dieta półpłynna, kisiele, kleiki, ryż, makaron, chleb, gotowane mięso i ryby, napoje 
niegazowane, klarowne, herbata, kawa (bez fusów) 

1 dzień przed terminem badania: 

– lekkostrawne śniadanie: lekka herbata, bułeczka pszenna (bez dodatkowych ziaren) 

– godz. 14-15 przecedzony bulion 

– po godz. 15 koniec spożywania pokarmów. Można pić wodę, herbatę, ssać landrynki, jeść 
miód 

W dniu badania: 

– do czasu badania nie spożywać pokarmów 

– można ssać landrynki 

– do 2 godzin przed planowaną godziną badania można pić dowolną ilość plynów 
niegazowanych i klarowanych (także herbata, kawa bez mleka) 

Jeśli badanie będzie wykonane w znieczuleniu ogólnym dożylnym picie płynów należy 
skończyć na 5-6 godzin przed badaniem. 

Leki w dniu badania: 

Osoby regularnie przyjmujące leki nasercowe, przeciwnadciśnieniowe, przeciwpadaczkowe 
zażywają ich poranną dawkę. 

W przypadku trudności z przygotowaniem się do badania, w szczególności w przypadku 
pogorszenia samopoczucia w trakcie przygotowania, konieczny jest kontakt z lekarzem. 

Po badaniu: 



 

 
CENTRUM MEDYCZNE doktorA 

05-077 Warszawa, ul. Trakt Brzeski 57 B 
Tel. +48 22 205-08-01 

www.doktora.pl,  
doktora@doktora.pl 

 

Jeśli pojawi się dyskomfort w postaci wzdęć, kurczowych bólów brzucha spowodowanych 
prymy powietrze wprowadzone do jelita podczas badania, należy zastosować Espumisan w 
dawce 3 x 2 tabl. lub No-Spa w dawce 3 x 1 tabl. Po zakończeniu badania zalecana dieta 
lekkostrawna. 

W dniu badania, w przypadku otrzymania środków uspokajających, nie należy przez kilka 
godzin prowadzić samochodu lub innych urządzeń. 

 

W przypadku pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt z  rejestracją doktorA. 

 


