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PRZYGOTOWANIE DO KOLONOSKOPII 

 
Sposób I – przygotowanie FORTRANSEM  

Zalecany dla dorosłych i młodzieży (>15 roku życia) -  czas przygotowania 24 godziny  

Dieta  W dniu poprzedzającym badanie zalecana jest dieta płynna z ograniczeniem podaży 

błonnika, zawartego w owocach, warzywach, ziarnach zbóż itp. Dieta może zawierać 

bulion, kisiel, galaretki, nabiał, białe pieczywo.  

Celowe jest zwiększenie ilości wypijanej wody.  

Przyjmowanie 

FORTRANSU 

FORTRANS jest preparatem kupowanym na receptę. W opakowaniu znajdują się 4 

torebki, każdą rozpuszcza się w 1 litrze wody. Zaleca się aby w czasie przygotowania 

do badania pacjent wypił 4 l preparatu. Smak można poprawić dodając sok z cytryny.  

Przygotowanie do badania należy rozpocząć około 24 godziny przed planowaną 

kolonoskopią. Zaleca się aby pacjent wypił pełną dawkę fortransu (4 l). Ilość taką 

można przyjąć w jeden z poniższych sposobów:  

a) Wypić całą zalecaną porcję jednorazowo (w ciągu 2-3 godzin); 

b) Zalecaną objętość rozłożyć na mniejsze porcje i ostatnią wypić nie później niż na 

4 godziny przed planowanym badaniem; 

c) Zalecaną objętość podzielić na dwie porcje  (po 2 l każda). Przyjęcie każdej z 

porcji będzie zależało od godziny na którą jest planowane badanie 

kolonoskopowe: 

 Jeżeli badanie planowane jest w godzinach rannych to pierwszą dawkę należy 

przyjąć w godzinach przedpołudniowych a drugą dawkę możliwie późno 

wieczorem w przeddzień badania. 

 Jeżeli badanie planowane jest w godzinach popołudniowych to pierwszą 

dawkę należy przyjąć w przeddzień badania popołudniu a drugą dawkę w dniu 

badania godzinach rannych, nie później niż na 4 godziny przed planowanym 

badaniem.  

Najlepiej tolerowaną i najskuteczniejszą metodą podawania FORTRANSU jest metoda 

opisana w punkcie C.  

Efekt 

FORTRANSU 

Wypicie FORTRANSU spowoduje częste oddawanie stolca. Początkowo stolec będzie 

zbliżony do normalnego a następnie będzie stawał się coraz bardziej płynny. Stolce 

pacjenta prawidłowo przygotowanego do badania są całkowicie płynne i bezbarwne 

(pacjent oddaje „czystą wodę”). 

Wlewki czyszczące  Wlewki czyszczące u pacjenta, który przyjmie całą dawkę FORTRANSU zwykle nie są 

konieczne, jednak można je zastosować jeżeli pacjent nie oddaje klarownych stolców. 

Wlewki doodbytnicze (ENEMA, lub RECTANAL) objętości 150 ml są dostępne bez 

recepty w aptece. Opakowanie zawiera aplikator i jest gotowe do użycia.  

UWAGA: wlewki doodbytnicze mogą być przeciwwskazane u pacjentów z 

wrzodziejącym zapaleniem jelita grubego, krwawieniem z jelita grubego, z chorobami 

serca, nadciśnieniem tętniczym – konieczna jest konsultacja z lekarzem 

Zgłoszenie się na 

badanie  

Pacjent na badanie zgłasza się po przynajmniej 4-ro godzinnej przerwie w 

przyjmowaniu doustnym płynów lub pokarmów. Jeżeli badanie ma być wykonane w 

znieczuleniu ogólnym to przerwa powinna wynosić 6 godzin. W tym czasie nie należy 

też żuć gumy ani ssać cukierków.  

Leki przyjmowane przewlekle mogą być przyjęte i popite niewielką ilością wody na 2 

godziny przed badaniem.  

Konsultacja z 

personelem 

medycznym 

Wiarygodność wyniku badania kolonoskopowego w dużej mierze zależy od 

przygotowania jelita i jego pełnego oczyszczenia. Preparaty stosowane do 

przygotowania jelita do badania mogą nie być obojętne dla pacjenta a sposób ich 

użycia w warunkach domowych może budzić pytania pacjenta. Z tych powodów 

wskazane jest, aby sposób przygotowania do badania został omówiony z personelem 

medycznym placówki, w której będzie wykonywane badanie kolonoskopowe.  
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Sposób II – przygotowanie FORLAXEM 

Zalecany dla dzieci  - czas przygotowania 48 godzin 

Dieta  Przez 2 dni poprzedzające badanie zalecana jest dieta płynna z ograniczeniem podaży 

błonnika, zawartego w owocach, warzywach, ziarnach zbóż itp. Dieta może zawierać 

bulion, kisiel, galaretki, nabiał, białe pieczywo.  

Celowe jest zwiększenie ilości wypijanej wody.  

Przyjmowanie 

FORLAXU 

FORLAX jest preparatem dostępnym w aptekach bez recepty. Należy kupić 1  

opakowanie zawierające 10 saszetek po 10 g każda (dostępne są także saszetki 4 g). 

Zawartość saszetki rozpuszcza się w szklance wody (można użyć mniejszej objętości 

wody do rozpuszczenia). 

Przygotowanie do kolonoskopii trwa 2 dni. Dawka FORLAXU zależy od wieku: 

 U dzieci w wieku do 5-go roku życia podawać FORLAX w dawce 2 x 1 saszetka 

 U dzieci w wieku powyżej 5-go roku życia podać FORLAX w dawce 2 x 2 

saszetki.  

Jeżeli badanie planowane jest na godziny popołudniowe to rano w dniu badania (nie 

później niż na 6 godzin przed planowanym badaniem) należy także podać stosowną 

dawkę FORLAXU.  

Należy podawać możliwie dużo dodatkowych płynów do picia – jest to warunek 

prawidłowego przygotowania (wypłukania) jelita.  

Efekt FORLAXU Rodzice powinni obserwować wygląd stolca oddawanego przez dziecko. Wypicie 

FORLAXU po kilkunastu godzinach spowoduje częstsze oddawanie stolca. 

Początkowo stolec będzie zbliżony do normalnego a następnie będzie stawał się coraz 

bardziej płynny. Stolce pacjenta prawidłowo przygotowanego do badania są całkowicie 

płynne i bezbarwne (pacjent oddaje „czystą wodę”).  

Wlewki czyszczące  Wlewki czyszczące u pacjenta, który przyjmie całą dawkę FORLAXU zwykle nie są 

konieczne, jednak sugeruje się ich zastosowanie jeżeli pacjent nie oddaje klarownych 

stolców. Wlewki można podać w przeddzień badania oraz rano w dniu badania.  

Wlewki doodbytnicze (ENEMA, lub RECTANAL) objętości 150 ml są dostępne bez 

recepty w aptece. Opakowanie zawiera aplikator i jest gotowe do użycia.  

UWAGA: wlewki doodbytnicze mogą być przeciwwskazane u pacjentów z 

wrzodziejącym zapaleniem jelita grubego, krwawieniem z jelita grubego, z chorobami 

serca, nadciśnieniem tętniczym – konieczna jest konsultacja z lekarzem 

Zgłoszenie się na 

badanie  

Dziecko na badanie zgłasza się po 6-cio godzinnej przerwie w przyjmowaniu doustnym 

płynów lub pokarmów. W tym czasie nie należy jeść, pić, żuć gumy ani ssać 

cukierków.  

Leki przyjmowane przewlekle mogą być przyjęte i popite niewielką ilością wody na 4 

godziny przed badaniem.  

Konsultacja z 

personelem 

medycznym 

Wiarygodność wyniku badania kolonoskopowego w dużej mierze zależy od 

przygotowania jelita i jego pełnego oczyszczenia. Preparaty stosowane do 

przygotowania jelita do badania mogą nie być obojętne dla pacjenta a sposób ich 

użycia w warunkach domowych może budzić pytania pacjenta. W przypadku gdy 

planowane jest jedynie krótkie badanie (rektosigmoidoskopia) przygotowanie do 

badania może być skrócone. Z tych powodów wskazane jest, aby sposób 

przygotowania do badania został omówiony z personelem medycznym placówki, w 

której będzie wykonywane badanie kolonoskopowe.  

 
 


