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Připraveno ve spolupráci s Prof. MUDn Milanem Lukášem, CSc.

Pokyny k příp]'avě pacienta před

Tento materiáI předává Iékař pacientoú po preskripci přípravku spolu s ústním poučením pro zanechání lepší paměťové stopy.

Tento materiál nenahrazuje príbalovou informaci k prípravku.

trlietní dctpcll'uěení P esné dodrŽeni pokyn ie velmi d ležité
pro spěšné vyšet ení.

Vysadte lélg, které zbarvují st evní obsah. Jedná se o p ípravky obsahující Železo,
povlak na sliznici a znemož ují dokonal, p ehled pri endoskopickém vyšet enÍ.

Vysadte léky, které zprisobují zácpu [nap Železo].

Tyto Nátky vytvárejí tmavybizmut.

Nejezte potraviny s hrubymi znnky a Slupkami [nejezte celozrnné pečivo a
rajčata, kiwi, jahody, rozinky, cereálie, luštěniny]' Nepijte tmavě zabarvené
Neprejídejte se p ed zahájením dietních opat ení.

pečivo sypané mákem, rybíz, angrešt, meloun,
dŽusy s duŽinou.

Měkké libove maso, napr. dobre uva ené drŮbeŽí,
vep ové, telecí, jehněčí nebo šunka, játra, ledvinky,

ryby' mleté maso
Těstoviny či nudle z bílé mouky, bílá ryŽe, vše va ené
Bíl chléb, bíl1 toustovy chléb, bílá mouka
Vyvar
Piškotové pecivo, piškoty
Va ené vajíčko
Cukr nebo sladidlo
Čaj nebo instantní káva bez mléka [mťrŽe byt oslazeno]
ovocné nápoje, světlé prťrhledné nápoje bez duŽiny
Voda
Nealkoholicke pivo

U pacientri trpícÍch zácpou Se

Tuhe vláknité maso, klobásy, s|anina
Pečivo s mákem, celozrnn*á pečivo, tmavy celozrnny
chléb, krupavy chléb s vyšším obsahem vláknin,
celozrnné suchany, celoznnná mouka
Tukové koláče a cukrovÍ, koláče s obsahem sušeného
0v0ce, o echrj, kokosu a máku
ovoce se slupkou nebo s vyšším obsahem vlákniny

fhroznové Víno, kiwi, jahody, meloun s jaderky,

angrešt], veškeré o echy a sušenÉ ovoce
Brambory se slupkou, syrová zelenina, saláty
Fazole a čočka, hnědá ryŽe a celozrnné těstoviny
Hustá zapraŽená polevka
Marmeláda se slupkami a jadérky
Špenát
Snída ové cereálie s Vysokym obsahem vlákniny,

ovesná kaše, otruby
Jogurty s kousky 0V0cB a mŮsli jogurty

Tuky - máslo a margarín - pouze strídmě

doporučuje 2-3 dny pred vykonem drŽet tekutou dietu.

Snídaně: čaj nebo instantní káva bez mléka [lze s|aditJ, jablečn, dŽus, voda' bílé nesypané pečivo

oběd: pouze čir vfuar {tzn. War bez masa, bez zeleniny i bez těstovinJ nebo sladk čaj.

Pokud máte dělenou p ípravu a vyšet ení aŽ druh, den v poledních nebo odpoledních hodinách,
m Žete si dát k veče i siln čir' vvar {tzn. uvar bez masa, bez zeleniny i bez těstovinJ'

S p ípravou roztoku zaěněte ve veěerních hodinách: více informací na druhé straně.

Prijdte na lačno.



Pokyny k přípnavě pacienta před
endoskopickýrn r47šetřenírn střeva

Tento materiál předává lékař pacientoli po preskripci přípravku spolu s ústním poučením pro zanechání lepší paměťové stopy.

Jedno balení přípnavku obsahuje 2 pr'ůhledné sáčky' každý obsahu|e jeden pán sáčků [sáček ''A' a sáček ''B''J 
pt^o přípnavu 2 litPů roaoku.

Každý pár sáčků [,A' a 
''B''1 

se musí rozpustit společně v jednom litru vody.

čtete pozomě celou příbalovou intormaci dříve, než ačnete přípravek užívat.

#%Ir otevrete krabiČku a vyndejte jeden
#ge*i pr hledn plastovy sácek, kter'y

obsahuje jeden sáček označen ,,A'

a jeden označeny ,,B''.

W Vysypte obsah oBoU sáčk 
\?' a ,,A'd ,,B'' do měricí nádoby o K.l

obsahu 1 litr. 'l9 )ď'-.-]" h \F-i
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Tento materiál nenahrazuje príbalovou informaci k prípravku.

ffi K prášku pridejte 1 litr vody. Míchejte, aŽ se všechen
prášek rozpustí a nozbok je

čiry nebo jen lehce zakaleny.
To m Že trvat asi 5 minut.
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Vypijte první litr rozboku během jedné nebo dvou hodin'
Zkuste Vypít plnou sklenici kaŽdych 1o-15 minut.

KdyŽ skončíte, p ipravte si a vypijte druhy litr rozLoku

pnipraveny z obsahu dalších dvou sáčk t ,'A' a ,,B''.

oĚlBu{p ÍPnlu*,',l .:

Projímau roztok mŮžete vypÍb rozděleně, tzn':
Jeden litr r'oztoku večer p ed vyšet ením a druh litÍ'roztoku bt'zo ráno v den vyšet ení'
Pití proiímavého roztoku doporuěuieme ukoněit neipozděii 2-3 hodiny p ed stanoven m ěasem
vyšet ení.
Boztok vypijte v prriběhu jedné hodiny. Pijte plnou sklenici kaŽd,ch 1o-'l5 minut, co největší množství
roztoku najednou.
V prriběhu procedury vypiite ieště alespo 'l litr čiré tekutiny
[čaj, instantní káva bez mléka, pnrihledn, světl, ovocn džus bez duŽiny, voda...]
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I ooledne I u"e*.l'l

l L proiímového roztoku
+0,5L dolších tekutin

l L proiírnového roztoku
+0,5L dolších tekutin
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fftnĚLEffÁ rŘÍpn*vn;

Dva litry projÍmavého roztoku mŮŽete Vypi't dohromady [večer pred vyšetrenímJ'
Projímavy roztok vypijte během jedné aŽ dvou hodin' Piite plnou sklenici
každr ch 10-15 minut, co neivětší množstuí roztoku najednou'
V pr běhu procedury vypijte ieště alespo 1 litr čiré tekutiny
[čaj,instantní káva bez mléka, prrihledny světly ovocny dŽus bez duŽiny, voda.'']
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2L proiímového rozÍoku
+lL dolších tekutin
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pno ÚspĚšruÉ wčlšrĚruÍ srŘevn DoPIJTE nlespoŇ 1 LITF onLšÍcn TEKuTIN.


