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Przygotowanie się do kolonoskopii (oczyszczanie jelit)  
Preparing for a Colonoscopy (Bowel Cleansing) 

Aby badanie powiodło się, jelita Państwa muszą być zupełnie opróżnione. Proszę dopilnować, aby następujące 
czynności zostały wykonane dokładnie krok po kroku.  
Jeżeli Pan/-i nie dopilnuje tego, będziemy musieli przełożyć Pana/-i zabieg i wtedy będzie Pan/-i musiał/-a 
dopilnować tych kroków.  

7 dni przed kolonoskopią 

Proszę przestać brać tabletki oraz multiwitaminy. 

*Proszę kupić 4 litrową butlę PegLyte lub CoLyte w jakiejkolwiek aptece lub sklepie typu drug store co 
najmniej 7 dni wcześniej.  
To jest środek oczyszczający jelita. Proszę poprosić o ten środek przy ladzie.  
Proszę nie przygotowywać tego leku nie wcześniej niż na 2 dni przed kolonoskopią.  

5 dni przed kolonoskopią 

Proszę przestać jeść następujące rzeczy:  

• Jakiekolwiek owoce lub warzywa zawierające 
nasiona 
Jeżeli można wyciąć nasiona, można daną 
rzecz zjeść 

• Orzechy (wszystkie rodzaje) i nasiona 
(słonecznik, dynia, len, sezam, etc.) 

• Ziarna takie jak kukurydza, kukurydza prażona 
(popcorn), chleby pełnoziarniste i wieloziarniste, 
otręby i śniadaniowe płatki otrębowe, owsianka, 
muesli, brązowy i dziki ryż  
Można jeść biały chleb, biały ryż oraz  
biały makaron. 

Można jeść wszystkie inne rzeczy. 

1 dzień przed kolonoskopią 

Rano: 

1. Proszę zacząć dietę z przezroczystych płynów.  

• Żadnego pokarmu stałego, produktów mlecznych ani 
produktów zastępujących produkty mleczne,   

• Żadnych płynów o kolorze czerwonym, niebieskim lub 
fioletowym. 

• Żadnej gumy, alkoholu, kleiku ryżowego (congee) ani soków 
z masa włóknistą. 

Proszę pić różne płyny, nie tylko wodę. Należy zastąpić 
elektrolity utracone w trakcie biegunki.  

2. Proszę przygotować 4 litrową butlę PegLyte (lub CoLyte).  
Proszę wymieszać według instrukcji na butli. Proszę 
umieścić mieszankę w lodówce. 

O godzinie 16:00  (4:00 p.m): 

1. Proszę wypić 2 litry z butli w ciągu następnych 90 minut (1½ godziny) pijąc 1 szklankę (250 mL lub 1 filiżankę) co 
10 minut. Proszę pić przez słomkę. 

2. Proszę być w pobliżu toalety. Zacznie Pan/-i mieć wiele wypróżnień jelit oraz biegunkę. Biegunka jest 
odwadniająca, więc proszę pić dużo przejrzystych płynów i elektrolitów (zupa typu czysty rosół, drinki 

sportowe, etc.). 

6 godzin przed kolonoskopią 

Proszę wypić pozostałe 2 litry z butli w ciągu następnych 90 minut. (1½ godziny). 

3 godziny przed kolonoskopią 

Proszę przestać pić wszelkie przezroczyste płyny. Proszę nie pić niczego, nawet wody, do czasu zakończenia 
zabiegu kolonoskopii. 

Może Pan/-i wziąć swoje zwyczajne leki z małym łykiem wody, chyba, że poinstruowano Pana/-ą inaczej. 

Przejrzyste płyny, które można pić to:  
woda 
klarowny sok 

(jabłkowy, z 
zielonych 
winogron, z białej 
żurawiny) 

sama herbata lub 
kawa  
(bez śmietanki ani 
mleka) 

    napój gazujący z 
imbiru  

czysty rosół lub bulion 
pomarańczowe lub białe 

lody typu popsicles 
pomarańczowa galaretka / 

Jell-O 
pomarańczowe lub białe 

drinki sportowe (woda 
witaminowa, Gatorade, 
PowerAde) 
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