PREGĂTIRE
COLONOSCOPIE - ENDOFALK
ORA 8 – 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
(2-3 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 dinaintea explorării:
Ora 14-22: se dizolvă 8 PLICURI DE ENDOFALK în 4 (patru) litri de apă și se bea în decurs de
8 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).
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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