
 

 

PREGĂTIRE 
 

COLONOSCOPIE - ENDOFALK 

DUPĂ ORA 14  

 In ziua dinaintea explorării se poate mânca obișnuit, numai până la ora 12:00. După 
această oră este permisă doar ingestia de apă, lichide limpezi, ceai îndulcit. In zilele anterioare 
(1-2 zile) explorarii NU este recomandat să se consume: legume, fructe (mai ales struguri, kiwi, 
smochine), roșii, cărbune medicinal, uleiuri laxative, preparate de fier. 

Ora 18-20: se dizolvă 2 PLICURI DE ENDOFALK în 1 (un) litru de apă și se bea în decurs de 
2 ore, într-un ritm constant. Ritmul lent, constant previne balonarea abdominală, greața și voma 
(aceasta din urmă nu este de dorit deoarece se poate pierde din substanța activă). 

 In ziua explorării se procedeaza astfel: 

Ora 6: se dizolvă 6 PLICURI DE ENDOFALK in 3 L de apă și se bea în decursul a 4 (patru) ore, 
într-un ritm constant. Ritmul lent,constant previne balonarea abdominală, greața și voma (aceasta 
din urmă nu este de dorit deoarece se poate pierde din substanța activă). 

 In final, obiectivul este eliminrea unui scaun apos aproape limpede. In cazuri rare, dacă 
scaunul nu este apos explorarea este dificil de efectuat și este indicati să contactați telefonic 
asistenta medicală sau medicul înainte de a vă prezenta la explorare; de asemenea există 
posibilitatea de a mai bea un litru de substanță până când scaunul devine complet lichid. 

 Pacientul trebuie să cunoască următoarele: 

√   Explorarea nu se efectuează dacă timpii de coagulare sunt crescuți/sau dacă se fac  

     tratamente cu anticagulante (Sintrom, Warfarina, uneori Plavix) 
√  Medicul care indică explorarea are obligația să-i explice indicația, tehnică și reacțiile  

    adverse ale investigației. 
√  Pacientul va semna un consimțământ scris în care certifică acordul pentru explorare. 

√  Explorarea durează în medie 30 de minute. 

√  Dacă gustul soluției de pregătire este greu tolerabil se poate adăuga zeamă de lămâie  

    sau alt citric. 
            √  Atunci când este necesar se efectuează medicație antialgică și /sau sedativă și în acest 

                caz pacientul nu are voie să conducă mașina în ziua investigației. 
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Laurus Medical 
 

Telefon 
 

Adresa 
 

E-mail 
 

Bucuresti 021 40 77788 Str. Mihai Eminescu, nr.100   marketingb@laurusmedical.ro 

Galati 0236 318 888 Str. Columb, nr.100, parter contact.gl@laurusmedical.ro 

Cluj-Napoca 0264 434 888 Str. Republicii, nr.47      contact.cj@laurusmedical.ro 

Pitesti 0248 220 888 Aleea Spitalului, nr.20  contact.ag@laurusmedical.ro 

Bacau 0234 546 888 Str. Erou Ciprian Pintea, nr.12  contact.bc@laurusmedical.ro 

Suceava 0230 211 888 Str. Universitatii, Nr.19, parter  contact.sv@laurusmedical.ro 

Braila 0239 616 888 Str. Calea Calarasilor, nr.15  contact.br@laurusmedical.ro 

Ploiesti 0244 535 888 Str. Malu Rosu, nr.33   contact.ph@laurusmedical.ro 

Focsani 0237 231 888 Str. Popa Sapca, nr.2bis, et.1   contact.vn@laurusmedical.ro 

Deva 0254 202 888 Str. 22 Decembrie, nr.58C, et.3   contact.hd@laurusmedical.ro 
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