
 
 
 
 

 
840-842 West Adams Street 

Chicago, IL 60607 
Tel: 312-929-3140 
Fax: 312-496-3272 

 

INSTRUKCJA KOLONOSCOPII 
 

Imię Pacjenta:     Data:   

Godzina zabiegu:        Czas przebycia:    

 

• TYDZIEŃ PRZED ZABIEGIEM:  Nie sporzywać nasion, orzechów, siemienia lenianego, 
nasion chia, arbuza i popcornu. 

• PROSZE PRZESTAĆ brać na nastepujace lekarstwa: Coumadin, Plavix, przecziwzapalne 
lekarstwa (np. Ibuprofen, Advil, Excedrin i Aleve), ziołowe preparaty i Aspirine na 3-5 dni 
przed zabiegiem (Tylenol można zarzywiać). 

• DZIEŃ PRZED ZABIEGIEM Mozna tylko sporzywać PRODUKTY PŁYNNE 
 

 Takie jak: Gatorade, napoje sportowe, woda, iced tea, zwykła herbata, 7-up, 
sok jabłkowy, lemoniada, czarna kawa, woda witaminowa, woda smakowa, 
rosoł bez warzyw, popsicles, Italian ice i galaretka. 
 

• PROSZE NIE ZAKŁADAC ŻADNYCH KREMÓW DO CIAŁA, LAKIERU DO PAZNOKCI, 
MAKIAZU ALBO POMADKI W DNIU ZABIEGU. 

• PO ZABIEGU NIE MOŻNA PROWADZIĆ SAMOCHODU- PROSZE UPEWNIC SIĘ ŻE BEDZIE 
OBECNA DOROSŁA OSOBA, KTÓRA ZAWIEZIE PANIA/PANA DO DOMU.  

• *Recepta na lekarstwo oczyszczajace, które trzeba zarzyć przed zabiegiem, zostanie 
wysłane do wskazanej apteki droga elektroniczna. 

• PROSZE PRZESTRZEGAĆ INSTRUKCJE SPOŻYCIA TEGO LEKARSTWA  KTÓRE  
ZOSTAŁO PODANE PRZEZ DR. LOTSU  A NIE INSTRUKCJE NA BUTELCE ! 

 

 PROSZE NIE SPOZYWIAĆ produktów mlecznych, soku pomaranczowego, albo soków z 
kawałkami owoców. PROSZE NIE SPOZYWIAĆ PRODUKTÓW CZERWONYCH ALBO 
FIOLETOWYCH PRZED ZABIEGIEM. 



 Jeżeli chciałby Pani/Pan wypić lekarstwo oczyszczajacy zimne, prosze wymieszać 
lekarstwo z rana i włazyć do lodówki. To lekarstwo jest lepiej tolerowane przez 
wiekszość pacjentów pite zimne. Można używać słomke aby było łatwiejsze do wypicia. 

ABSOLUTNIE PROSZE NIE SPOŻYWIAC ŻADNYCH PRODUKTÓW ALBO NAPOI (ŁACZNIE Z 
WODA) NA 5 GODZIN PRZED ZABIEGIEM. JEŹELI JAKIKOLWIEK POSIŁEK ALBO WODA 
ZOSTANIE SPOŻYTE, MOŻE TO SPOWODOWAĆ PRZEŁOŻENIE ZABIEGU ALBO TEZ JEGO 
ODWOŁANIE.  NIE ZUĆ GUM ANI CUKIERKÓW. (Jeźeli zabieg bedzie odwołany z powodu 
pacjenta nie stosujacego się do zeleceń bedzie on obciażony kosztami kancelacji)  

 

INSTRUKCJE SUPREP: 

• Pszygotowanie lekarstwa Suprep: Wlac jedna butelkę lekarstwa Suprep do kubka z 
którym te lekarstwo zostało Panstwu sprzedane. Dodaj wody do lekarstwa aż do lini 
która jest zaznaczona na pojemniku. 

• Miedzy godzinami 4- 7 popołudniu: Wypij pierwszy kubek. Przygotuj nastepna 
butelkę i włoz  do lodowki. 
 MUSISZ wypić conajmniej dodatkowe dwie (16 oz) szklanki wody po spożyciu 

lekarstwa Suprep w przeciagu jednej godziny. Potym możesz spożywać tylko 
produkty płynne. 

 NIE PIJ NICZEGO INNEGO PO ZA LEKARSTWEM SUPREP NA 5 GODZIN 
PRZED ZABIEGIEM.  

• 5 godzin przed zabiegiem: Wypij drugi kubek lekarstwa Suprep, które zostało 
przygotowane dzień wczeszniej.  
• Musisz ponownie wypić dodatkowe dwie szklanki wody (16 oz) w przeciagu 

godziny po spożyciu Suprep. 

SUTAB INSTRUKCJE:  (Zignoruj jezeli bierzesz Suprep)  

Branie tabletek:  

• Sporzywamy zawartosc pierwszej butelki miedzy godzina 5 a 7 wieczorem. 
Nastepnie wypelniamy kubek z 16 oz wody (do gornej kreski). Nastepnie polykamy 
pokoleji 12 tabletek popijajac woda wipijajac cala zawartosc. Po miedzy 15 i 20 
minute wypijamy pozostalosci wody.  

• Okolo jednej godziny po sporzyciu, panownie wypelniamy kubek z 16 oz wody (do 
gornej kreski) I wypijamy pozostala wode okolo 30 minutowym odstempie czasu.  

• Nastepnie po 30 minutowej ostepie czasu po wypiciu drugjie zawartosci wody, 
wypelniamy nastepne kubek wody z 16 oz wody (do gornej kreski). Po 30 
minutowej odstepnie czasu wypijamy caly zawartosc.  

*Jest bardzo wazne by zastosowac sie do powyszej instukcji I wypic poworzej podano ilosc wody. 
Jezeli masz obiawy takie jak: nudnosci, wzdecia, skurcze, powoli sporzywaj wieksza ilosc wody do 
tej pory az objawy ustapia. 



• Zaczynajac ____________ ( 5 godzin przed wizyta) otwieramy druga zawartosc butelki z 12 
tabletkami. Panownie wypelniamy kubek z 16 oz wody (do gornej kreski). Nastepnie 
polykamy pokoleji 12 tabletek popijajac woda wipijajac cala zawartosc. Po miedzy 15 I 20 
minute wypijamy pozostalosci wody.  

• Nastepnie po godzinej ostepie czasu po wypiciu drugjie zawartosci wody, wypelniamy 
nastepne kubek wody z 16 oz wody (do gornej kreski). Po 30 minutowej odstepnie czasu 
wypijamy caly zawartosc.  

• Nastepnie po 30 minutowej ostepie czasu po wypiciu drugjie zawartosci wody, wypelniamy 
nastepne kubek wody z 16 oz wody (do gornej kreski). Po 30 minutowej odstepnie czasu 
wypijamy caly zawartosc.  

MUSISZ WYKONAC KROK 6 I ZATRZYMAC WSZYSTKIE PLYNY 3 GODZINY PRZED CZASEM 
PROCEDURY, W TYM WODE!!! 

 

Lekarstwa 

• Prosze wziaść wszystkie lekarstwa przepisane przez lekarza z rana przed zabiegiem  
Z WYJATKIEM: Coumadin, Plavix, Aspirin, leki przeciwzapalne i doustne środki przeciw 
cukrzycy. Wszytkie inne lekarstwa powinny być przyjęte nie poźniej niż 8 godziń przed 
zabiegiem.  

• Cukrzycy ! -  Jeżeli przyjmujesz insuline sprawć twój poziom cukru z rana przed zabiegiem. 
Jeźeli cukier jest powyżej 200- prosze wziaść tylko POŁOWE dawki insulin. Jeźeli 
pszejmujesz doustne srodki przeciw-cukrzycy, prosze ich nie brać tego dnia, ale przynieść 
je ze soba do kliniki. 

• Prosze przynieść też liste wszystkich lekarstw ( lub butelki z lekarstwami) do kliniki w 
dniu zabiegu. 

 

[** Prosze przyjać do wiadomości, że przed dniem w którym zostanie wykonany 
zabieg , będa państwo skontakowani w formie email albo telefonicznie przez Mobile 
Anesthesiologist. Ta grupa zapewnia usługi anasteziologiczne dla naszej kliniki i 
skontaktuje się w celu potwierdzenia państwa informacji zdrowotnych i 
ubezpieczeniowych przed wykonanym zabiegiem **]  


