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NÁVOD KE KOLOSKOPICKÉ PŘÍPRAVĚ 

 

Koloskopické vyšetření umožňuje pomocí ohebného přístroje vyšetřit tlusté střevo, případně provést léčebný 

zákrok.  

K vyšetření je potřebné  mít  1) doporučení od lékaře – pokud Vám ho vystavil, vyšetření krve  
                                                                                         (krevní obraz, parametry krevní srážlivosti) 
 
                                                    2) seznam aktuálně používaných léků 

                                                    3) doprovod                                                   

                                                    4) provedenou očistu tračníku 

Informujte se na našem pracovišti v případě, že máte zavedený kardiostimulátor, defibrilátor, náhradu srdeční 

chlopně či užíváte léky ovlivňující krevní srážlivost. 

 

PŘÍPRAVA KE KOLOSKOPII 

Kvalitní koloskopické vyšetření je závislé na co nejlepší očistě tlustého střeva. Toho lze dosáhnout  dietou, vypitím 

projímavých očistných roztoků a dostatečným příjmem tekutin. 

Úprava léků :  

 Preparáty obsahující železo – je nutné 7 dní před vyšetřením vysadit (např. Ferronat, Sorbifer) 
 

 Léky snižující hladinu krevního cukru - léčba cukrovky (diabetes mellitus), týká se terapie        
inzulinem i   tabletami – nutná konzultace s doporučujícím lékařem či 
diabetologem 

 

 Léky ovlivňující ředění krve  -  např. Warfarin, Eliquis, Pradaxa, Xarelto, Clopidogrel….. 
musí individuálně upravit doporučující lékař nebo kardiolog 

 

 Léky protiprůjmové a přípravky, které  mohou zpomalit vyprazdňování - např. Imodium,   

                                                            Reasec… 4 dny před vyšetřením vysadit                           

 

 Antikoncepce -  nemusí být kvůli přípravě střeva dostatečně účinná. Následujících 7 dní je  

                                                            nutné použít i jinou antikoncepční metodu. 

 

 Ostatní léky  - např. na léčbu krevního tlaku, štítné žlázy …. Nevysazujte a ranní dávku užijte                          

                    jako obvykle. 

                              

ÚPRAVA STRAVY 

DODRŽUJTE PITNÝ REŽIM alespoň 2 l tekutin denně!!! 
 
7 dní před vyšetřením: nejezte potraviny, které obsahují hodně vlákniny, semínek, slupek 
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         Např.: oříšky, neloupaná rýže, psyllium, kmín – chléb, mák, turecká káva, celozrnné pečivo 
       luštěniny, tuhé maso, vločky, uzeniny, sušené ovoce, cereálie, zelenina, ovoce s jadérky 
       jako např. hroznové víno, meloun, maliny, jahody 
 

3 dny před vyšetřením přijímejte tekutou a kašovitou stravu 
          Vhodné potraviny: např. mléčná rýže, jogurty, dětská výživa, těstoviny, rýže, puding, piškoty,      

       bílé pečivo, veka, toustový chléb, čajové sušenky, vývary, olivový olej, máslo, sýry, med, 
                     vejce, bramborová kaše 
 
1 den před vyšetřením: celý den nepijte kávu nebo čaj s mlékem, mléčné nápoje, ovocné džusy,  
                     perlivé a alkoholické nápoje.  
                      Je vhodná lehká snídaně -   rohlík, piškoty, čaj (možno i sladký) 
                      K obědu již pouze čistý vývar (kuřecí, zeleninový…) 
                      Dále pít tekutiny čaj i sladký, neperlivé nápoje. 
 
 
 
UŽITÍ PROJÍMAVÝCH ROZTOKŮ : 
 
Vyprazdňovací přípravek Vám předepíše praktický lékař nebo gastroenterolog. 
 
 Je- li Vaše vyšetření objednáno na ranní termín do 9.30 h, musíte s pitím vyprazdňovacího roztoku začít večer, den 
před vyšetřením. Ideálně v 18.00 h. V návodech na vyšetření postupujete dle nedělené přípravy. 
 
Pokud je vyšetření plánováno po 9.30 h, přípravu si rozdělíte na večerní a ranní dávku – postupujete dle návodu na 
dělenou přípravu. 
 
Podání očistných roztoků způsobí průjem, šetrnou očistou konečníku (např. vlhké ubrousky či omytí vodou + ošetření 
ochranným krémem) lze zmírnit jeho podráždění. 
 
POKUD SE VÁM NEPODAŘILO DOSÁHNOUT DOSTATEČNÉ PŘÍPRAVY, OZNAMTE TO SESTŘE I LÉKAŘI JEŠTĚ PŘED 
VYŠETŘENÍM. 
 
Dle našich zkušeností preferujeme přípravu vedenou zkušenou gastroenterologickou sestrou, která Vás bude 
edukovat a zároveň Vám může zodpovědět případné dotazy, popř. pomůže přípravu upravit dle Vašich konkrétních 
potíží - např.  zácpa… 
 
Na přípravu k vyšetření, stejně jako na vyšetření, je třeba se objednat. Vzhledem k provozu ambulance není možné 
tyto podrobné informace poskytovat telefonicky. 
 
DOPORUČUJEME  si k vyšetření přinést: tričko s krátkým rukávem 
                                                                        drobnou hotovost na jednorázové šortky 
                                                                        svačinu a pití 
                                                                        propustku 
máte – li stomii (vývod střeva) přineste si náhradní stomické pomůcky 
aplikujete – li inzulín, můžete tak učinit po vyšetření 
 
PO VÝKONU budete dle potřeby sledováni, poté Vám předáme zprávu pro ošetřujícího lékaře a po předání 
doprovodné osobě budete moci odejít. 
 
 NESMÍTE ŘÍDIT MOTOROVÁ VOZIDLA, OBSLUHOVAT STROJE, ČINIT ZÁVAŽNÁ ROZHODNUTÍ  PO DOBU 12 HODIN  
z důvodu podání tišících prostředků. 
Pokud nebudete informováni o zvláštních režimových opatřeních, můžete jíst běžnou lehčí stravu, vhodný je zvýšený 
příjem tekutin. Klidový režim.                   


