
KOLONOSKOPIA  (GODZINY PORANNE) 

 

DIETA: 

 

Przez jeden dzień poprzedzający badania prosimy nie jeść, tylko spożywać same płyny – w ilości 

przynajmniej 2 litrów na dobę – w postaci: wody, herbaty, kawy rozpuszczalnej, rozcieńczonych 

soków lub napojów owocowych, kisielów, galaretek owocowych, bulionów. 

 

PREPARAT EZICLEN: 

 

W dniu poprzedzającym badanie o godz. 17.00 pierwszą buteleczkę preparatu Eziclen wlać do 

załączonego kubka, dodać wody do leku do poziomu kreski nas kubku. W ciągu godziny bez 

pośpiechu wypić cały roztwór. Następnie wypić jeszcze dwa kubki wypełnione do kreski wodą lub 

czystym płynem w ciągu następnej godziny (herbata, kawa bez mleka, napoje gazowane i 

niegazowane, soki bez miąższu nie czerwone, klarowny bulion). O godz. 19.00 drugą buteleczkę 

Eziclen tak samo rozpuścić i w ciągu godziny bez pośpiechu wypić cały roztwór. Następnie w ciągu 

kolejnej godziny wypić jeszcze dwa kubki wypełnione do kreski wodą lub czystym płynem. 

 

 

KOLONOSKOPIA  (GODZINY POPOŁUDNIOWE) 

 

DIETA: 

 

Przez jeden dzień poprzedzający badanie prosimy nie jeść, tylko spożywać same płyny – w ilości 

przynajmniej 2 litrów na dobę – w postaci: wody, herbaty, kawy rozpuszczalnej, rozcieńczonych 

soków lub napojów owocowych, kisielów, galaretek owocowych, bulionów. 

 

PREPARAT EZICLEN: 

 

W dniu badania o godz. 9.00 pierwszą buteleczkę preparatu Eziclen wlać do załączonego kubka, 

dodać wody do leku do poziomu kreski nas kubku. W ciągu godziny bez pośpiechu wypić cały 

roztwór. Następnie wypić jeszcze dwa kubki wypełnione do kreski wodą lub czystym płynem w 

ciągu następnej godziny (herbata, kawa bez mleka, napoje gazowane i niegazowane, soki bez 

miąższu nie czerwone, klarowny bulion). O godz. 11.00 drugą buteleczkę Eziclen tak samo 

rozpuścić i w ciągu godziny bez pośpiechu wypić cały roztwór. Następnie w ciągu kolejnej godziny 

wypić jeszcze dwa kubki wypełnione do kreski wodą lub czystym płynem. 

 

 

GASTROSKOPIA 

 

W dniu badania należy zgłosić się na czczo (nie wolno, pić, jeść ani brać tabletek). Gdy badanie 

wypada w godzinach popołudniowych trzeba być minimum 7 godzin na czczo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



USG JAMY BRZUSZNEJ 

 

Na 3 dni przed badaniem USG należy zacząć zażywać Espumisan 3 razy dziennie po dwie kapsułki. 

Lek ten można nabyć w aptece bez recepty. 

W dniu poprzedzającym badanie nie należy spożywać pokarmów ciężkostrawnych, wzdymających, 

napojów gazowanych. Ostatni posiłek zjeść nie później niż o 19.00. 

W dniu badanie należy zażyć rano dwie kapsułki Espumisanu i zgłosić się na czczo i z 

wypełnionym pęcherzem do uczucia lekkiego parcia. 

Pacjenci, którym badanie wyznaczono po godz. 14.00 mogą zjeść jeden lekki posiłek najpóźniej 6 

godzin przed badaniem. 

 

 

USG TRUS 

 

W dniu poprzedzającym badanie ostatni posiłek należy zjeść nie później iż o 17.00. Po godz. 18.00 

wypić jedną saszetkę preparatu przeczyszczającego FORTRANS (w aptece bez recepty) 

rozpuszczonego w jednym litrze wody – można doprawić sokiem z cytryny 

W dniu badania należy zgłosić się na czczo i po wypróżnieniu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


