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primóř odděleníGosfroenÍerologie o Írepofologie, Kroisí<ó nemocnice liberec o.s.

UPRAVA MEDIKACE
Pokud užívóte léky ovlivňuiící krevnísróžlivost nebo iste diobetik, konzultuite voši léčbu s lékořem.

5 -7 DNÍ pŘro KoLoNosKoPlí
Neužíveite léky obsohuiici železo o iezte pouze potroviny s nízkým obsohem vlókniny.

měkké libové moso - nop . d rŮbež,
rYbY, šunko, i tro/ mleté moso
brombory bez slupky, těstoviny, bíl ryže
měkké o konzervovoné ovoce
ve vlostní šť vé bez slupek o iodérek
vyvor nebo cezen polévko
bíl chléb o bílé pečivo, piškotové pečivo
čoi o instontní nebo p ekop von k vo
(moŽno oslodit)

o čiré (pr hledné) ovocné štovy o n Poie, vodo

I DEN pŘrn KoloNo$Koplí
Piite pouze čiré tekuti'y {neperliv vodo, čirÝ v vor, k vo o
odpoledne p ed vyšef ením zohoite p íprovu.

tuhé vI knité moso, klob sy, slonino
celozrnné pečivo, pečivo s m kem,

sko icí, semínky, sušen m ovoceffi, o echy
tukové ko! če o cukroví
ovoce o zelenino se slupkomi o iodérky
_ nop . hroznové víno, kiwi, on9rešt, iohody,
meloun, roičoto, Popriko, šp"n t
luštěniny, hněd ryže, snído ové cere lie,

ovesn koše, otruby
tuky - m slo o morgorín - Pouze st ídmě
perlivé n poie

čoi bez mléko, čiré ovocné džusy).
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2. Dopl te

vodou po rysku
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l. Noliite obsoh
lohvičky do odměrky

3.Vypiite

3.Vypiite

4. Yypiite dolší 2 odměrky
vody nebo iiné čiré tekutiny

4. Yypiite dolší 2 odměrky
vody nebo iiné čiré tekutiny
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l. Noliite
lohvičky do
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,iir

+

obso h

odměrky

rití čir ch tekufin v den p íprovy není niiok omezeno.
Celkem vypiire 2 d vky = dohromody minim lně 3 litry ekulin.

2. d vku dopiite 3 - 4 hodiny p ed pl novonou kolonoskopií.

2. Dopl te

vodou po rysku
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* Doporuč ení pro dg. o feropeufickou kolonoskopii Čes/<é gosÍroenferologické společno sfi 2aI

Tento materíál neslouží pro reklomní čely' Je určen pouze pocientŮm, kter n léko p edepsol p íprovek Eziclen@ o pocientovi jei p ed zdrovotníck person l.


