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PŘÍPRAVA PACIENTA KE KOLONOSKOPICKÉMU VYŠETŘENÍ 
 
Kolonoskopie je vyšetřovací metoda, která umožňuje lékaři prohlédnout celé tlusté střevo pomocí 

tenkého ohebného přístroje. Efektivita této metody je závislá na přípravě pacienta, neúplně provedená 

příprava komplikuje vlastní vyšetření a může zastřít některé předstupně závažnějších komplikací, proto 

je velice důležité před výkonem dodržovat popsaná režimová opatření. 

 

 MEDIKACE 
 

Léky ovlivňující krevní srážlivost (antiagregancia a antikoagulancia – Warfarin, Xarelto, 

Eliquis, Lixiana, Pradaxa, Efient, Trombex, Brilique, Anopyrin, Godasal, Aspirin Protect, 

Stacyl, Vasopirin). Konzultujte s ošetřujícím lékařem, zda je třeba uvedené léky vysadit. 

 

Léky snižující hladinu krevního cukru (antidiabetika, inzulin). 

Konzultujte s diabetologem nebo ošetřujícím lékařem, zda je nutné léky vysazovat.   

 

Ostatní chronickou léčbu jako např. léky na tlak, cholesterol aj. není nutné vysazovat. Léky v 

ranní dávce užijte jako obvykle. 

 

V případě onemocnění srdce (srdeční selhávání) či ledvin konzultujte s lékařem příjem tekutin.  

 

Žádné léky sami nikdy nevysazujte, vždy konzultujte vysazení s ošetřujícím lékařem! 

 

  7 DNÍ PŘED VYŠETŘENÍM 

 
Vysaďte léky, které vytvářejí povlak sliznice a mohly by negativně ovlivnit přehlednost 

vyšetření. Jedná se o léčivé přípravky obsahující železo (Sorbifer Durules, Ferretab 

Compositum, Maltofer, Tardyferon). 

  

  5 DNÍ PŘED VYŠETŘENÍM 

 
Vynechejte potraviny obsahující množství nestravitelných zbytků jako např. ovoce se slupkou 

a jadérky, vyšším obsahem vlákniny, sušené ovoce a ořechy, cereálie a ovesné kaše.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VHODNÉ POTRAVINY: 

 Rýže vařená, bramborová 

kaše 

 Těstoviny, bílý rohlík, 
chléb 

 Bílá veka, piškoty 

 Jogurty, pudinky  

 Měkké libové maso, šunka 

 Dětská výživa 

 Vařené vejce 

 Vývar bez zeleniny a masa 

 Cukr, sladidlo 

 Č aj, ka va bez mle ka 

NEVHODNÉ POTRAVINY: 

 Klobásy, tuhé maso 

 Celozrnné pečivo 

 Pečivo s mákem, skořicí 

 Hroznové víno 

 Kiwi, angrešt, kokos 

 Rajčata, meloun 

 Papriky, ořechy 

 Kmín, luštěniny, špenát 

 Neloupaná rýže 

 Jahody, marmeláda  

 Syrová zelenina, saláty 

 Tuky střídmě (margarín) 

http://www.nembce.cz/
mailto:lékárna@nembce.cz


www.nembce.cz  Lékárna Nemocnice Boskovice,   

  tel. 516 491 267, e-mail: lékárna@nembce.cz  

 

3 DNY DO VYŠETŘENÍ 

 
Jestliže trpíte zácpou, dodržujte do výkonu tekutou dietu. Dodržujte pitný režim, alespoň 2 litry 

denně!  

 

 DEN PŘED VYŠETŘENÍM  

  
SNÍDANĚ 

Zařaďte lehkou snídani – např. bílé pečivo, jogurt, přesnídávku. 

 

OBĚD A VEČEŘE 

Na oběd pouze čirý vývar – bez masa a zeleniny, sladký čaj. Večer popíjejte tekutiny (neperlivé 

čiré nápoje).  

 

Celý den pijte čiré tekutiny - kávu (ne tureckou) a čaj bez mléka (lze sladit), voda, limonáda, 

čirý masový vývar a zvyšujte obvyklý příjem tekutin. 

 

Není třeba omezovat fyzickou aktivitu. 

 

Časté vodnaté stolice mohou způsobit bolestivost a zarudnutí oblasti konečníku. Na kůži lze 

aplikovat ochranné krémy jako např. Infadolan, Bepanthen krém, Sudocream.  

 

V případě užívání antikoncepčních pilulí nemusí být zaručen dostatečný účinek, proto se 

nadcházejících 7 dní doporučuje používat bariérové metody antikoncepce.  

 

 DEN VYŠETŘENÍ 

 
K zákroku se dostavte nalačno, pití tekutin ukončete 3-4 hod před vyšetřením. 

S sebou k vyšetření si doneste žádanku odesílajícího lékaře, kartičku zdravotní pojišťovny, 

seznam užívaných léků, popř. výsledky laboratorních testů a prostudovaný informovaný 

souhlas.  

V případě, že máte zavedenou cévní protézu, náhradu srdeční chlopně, kardiostimulátor či 

defibrilátor, hlaste tyto skutečnosti vyšetřujícímu lékaři.   
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PŘÍPRAVA ROZTOKŮ 

 
Důležité je načasování podání dávek roztoků tak, aby byla druhá dávka vypita 

přibližně 3-4 hodiny před výkonem. Rozdělení dávek přípravku je vhodné na večer den před 

vyšetřením a na ráno v den vyšetření, další výhodou rozdělených dávek je lepší očista a také 

snášenlivost. V případě, že je vyšetření naplánováno v odpoledních hodinách, lze podat obě 

dávky v den vyšetření.  

Během přípravy je důležitý příjem čirých tekutin – čaj, voda, minerálka, nevhodný je džus s 

dužinou, káva a mléko.  

 

Připravované roztoky lze pro zlepšení tolerance pít brčkem nebo zpříjemnit ochlazením či 

ochutit citrónem.  

 

 

  MOVIPREP 

 
V 1 litru vody rozpusťte obsah sáčku A a B a vypijte 

v průběhu 1-2 hodin.   

 

 Připravte stejným postupem a vypijte ráno v den 

vyšetření.  

 

Je-li nezbytné podat obě dávky v tentýž den, je 

možné navázat na podání první dávky ihned druhou.  

 

Kromě užití přípravku je nutné vypít ještě nejméně 1 litr čisté 

tekutiny.  

 

   CLENSIA  
 

 

V 1 litru vody rozpusťte obsah DVOU sáčků A a B a vypijte během 1-2 hodin.  

 

 

Druhou dávku připravte ráno před vyšetřením stejným způsobem.  

Časový průběh jako výše.   

V případě, že obě dávky musíte užít ve stejný den, dodržujte odstup 1 hodiny. Kromě přípravku 

je navíc nutné vypít alespoň 1 litr čisté tekutiny.  

 

 

   EZICLEN  
 

Obsah roztoku soli 1 lahvičky je třeba vylít do nádobky a zředit vodou do objemu 

500 ml – po rysku (odměrka je součástí balení) a vypít během 1 hodiny. Navíc je 

nutné vypít alespoň 1 litr čisté tekutiny.  

 

ČASOVÝ PRŮBĚH 
Zákrok plánován do 10:00  
První litr roztoku vypít v 18:00, 

poté během 1,5 hod vypít 1l čisté 

tekutiny. 

Druhý litr vypít ve 21:00 a opět 

vypít 1l tekutiny během další 1,5 

hod. 

 

Zákrok plánován po 10:00  
První litr vypít ve 20:00, poté 

během 1,5 hod vypít 1l čisté 

tekutiny. Druhou dávku vypít ráno 

v 6 hod a následně vypít 1l vody 

během 1,5 hod. 

 

1. 
dávka 

2. 
dávka 

1. 
dávka 

2. 
dávka 

1. 
dávka 
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Druhou dávku připravte ráno před vyšetřením stejným způsobem. 

Časový průběh jako výše.   

 

Je-li nezbytné podat obě dávky v tentýž den, je možné navázat na podání první dávky ihned 

druhou. 

 

  PICOPREP 

 
Ve sklenici (cca 150 ml) nápoje rozpusťte obsah sáčku 

a vypijte. Roztok lze zahřát, je nutné před užitím 

nechat tekutinu vychladnout. Navíc je třeba vypít 

nejméně 250 ml čirého nápoje za hodinu, tedy 1,5 až 

2 l po užití každého sáčku. 

 

Druhou dávku připravte ráno před vyšetřením 

stejným způsobem. 

 
V případě, že obě dávky musíte užít ve stejný den, dodržujte 

odstup alespoň 6 hodin. Účinek nastupuje cca 1-3 hodiny po užití.  

 

 

  FORTRANS 

 
Do 1 litru čistého nápoje (lze ochucený) připravte 1 dávku 

(sáček) přípravku a během 1 hodiny vypijte. Stejným způsobem 

připravte zbylé dávky.  

Obvykle je třeba vypít celkem 4 litry připraveného nápoje, 

v některých případech může být doporučen větší objem 

(hmotnost nad 90 kg). 

Vhodné je rozdělení dávek do dvou dnů 3+1. Účinek nastoupí 

během 1 hodiny po podání.  

  

  PŘED VÝKONEM  
 

Před vyšetřením mohou být pacientům podány tišící prostředky. V tomto případě je nezbytné 

zajistit si doprovod jiné osoby, protože pacient NESMÍ řídit motorová vozidla, obsluhovat 

stroje, vrátit se do zaměstnání a činit závažná rozhodnutí po dobu 12 hodin.  

 

  PO VÝKONU  

 
Po skončení vyšetření obdržíte lékařskou zprávu a budete sledováni, dokud neodezní účinek 

tlumivých prostředků. Konzumovat lze běžnou stravu a příjem tekutin je vhodné zvýšit. Na 

dodržování případných režimových opatření budete upozorněni ošetřujícím lékařem.  

 

 

2. 
dávka 

1. 
dávka 

2. 
dávka 

ČASOVÝ PRŮBĚH 

Výkon v 8:00  
4 l vypít den před vyšetřením od 

16:00 do 20:00.  

Výkon v 10:00  
3l vypít večer den před 

vyšetřením od 17:00 do 20:00, 

1l ráno od 6:00. 

Výkon v 12:00  
2l vypít večer v 18:00 do 20:00, 

2l vypít od 5:00 do 7:00. 

Výkon odpoledne  
4l pít od rána.  

 

ČASOVÝ PRŮBĚH 

Zákrok do 11:00  
V 15:00 vypít první dávku, 

během dalších 6 hodin vypít 

1,5 l tekutin, ve 20 hod vypít 

druhou dávku a poté znovu 

vypít 1,5 l tekutin.  

 

Zákrok po 11:00  

V 18:00 vypít první dávku, 

druhou v 6:00. Po každé dávce 

vypít 1,5 l dalších tekutin. 
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