
 
 

 
 

KOLONOSKOPIA – PRZYGOTOWANIE Z PREPARATEM CITRAFLEET 
 
Trzy dni przed badaniem: nie należy spożywać pieczywa z ziarnami, owoców pestkowych (np. 
winogrona, pomidory, kiwi, truskawki), nasion siemienia lnianego, maku, sezamu. Pestki  
i nasiona zalegające w jelicie utrudnią wykonanie badania.   
W dniu poprzedzającym badanie  śniadanie powinno być lekkostrawne np. bułka lub kromka 
chleba z masłem, z serem, jajkiem na twardo, plastrem wędliny, dowolna ilość wody, herbaty, 
kawy bez fusów (czarnej lub z mlekiem), klarownego soku.  Ok. godz. 13.00-15.00 można zjeść 
zupę typu krem lub przecedzony bulion.  Od godz. 15.00 nie należy spożywać  już żadnych 
posiłków. Napoje niegazowane można pić w dowolnej ilości  
 W dniu badania:  Nie należy spożywać żadnych  posiłków.  Można pić dowolną ilość 
niegazowanych napojów np. woda, herbata do 2 godz. przed wyznaczoną godziną badania. 
 
UWAGA!  
Jeżeli badanie jest wykonane w znieczuleniu, wówczas można pić wodę tylko do optymalnie  
6 godzin przed badaniem. 
 
PRZYJĘCIE PREPARATU CITRAFLEET  
Przyjmuje się doustnie w dwóch dawkach po 150 ml każda. Wsyp zawartość 1 saszetki do 
filiżanki zimnej wody (około 150 ml). Mieszaj przez 2 – 3 minuty. Jeżeli zawartość rozgrzeje się 
podczas mieszania, odczekaj przed wypiciem całego roztworu do momentu ochłodzenia. 
Mętną zawiesinę wypij natychmiast po przygotowaniu.  Po przyjęciu każdej dawki wypij 2 litry 
wody w porcjach po 250 ml wody co godzinę. Po przyjęciu 1 dawki – 2 litry, po przyjęciu drugiej 
dawki 2 litry, łącznie 4 l.  Lek przyjmuj zgodnie z zaleceniami:  1 saszetka godzina 16.00  
(dzień przed badaniem), 2 saszetka godzina 22.00 (dzień przed badaniem)    
 

UWAGA! 
1. Osoby z chorobami wymagającymi stałego, regularnego przyjmowania leków  

(np. nadciśnienie tętnicze, choroby serca, padaczka i inne) w dniu badania powinny 
zażyć poranną dawkę leku popijając niewielką ilością wody). 

2. Osoby chorujące na cukrzycę powinny dodatkowo skonsultować z lekarzem sposób 
przygotowania do badania . 

3. Osoby przyjmujące leki obniżające krzepliwość krwi (np. Acenocumarol, Sintrom, Ticlid 
lub Aspiryna, Acard, Acesan i inne) powinny przerwać ich stosowanie na 7 dni przed 
badaniem-należy to jednak wcześniej skonsultować z lekarzem prowadzącym. 
Konieczna może być zamiana tych leków na Heparynę niskocząsteczkową (np. 
Fraxiparyna, Clexane).Informacja o kontynuacji leczenia p/krzepliwego po zabiegu 
będzie zawarta w karcie informacyjnej leczenia szpitalnego. 

4. Kobiety ciężarne i matki karmiące piersią powinny skonsultować z lekarzem sposób 
przygotowania do badania. 

5. Wyznaczona godzina badania może ulec przesunięciu ponieważ czas trwania 
kolonoskopii jest trudny do przewidzenia.  

Na badanie zgłoś się z dokumentem tożsamości i skierowaniem.  
Jeżeli lekarz kierujący lub anestezjolog zalecił wykonanie pewnych badań przed 
kolonoskopią, pamiętaj o zabraniu wyników tych badań. 
 
 
 


