
                                   

                                Betegtájékoztató a PICOPREP készítménnyel 

                                  délelőtt végzett colonoscopos vizsgálathoz 

                         Felvilágosítás: Varga-Csuka Szilvia Vez.Assz. +3620/3968501 

                          

                                                 _____________________ 
                                                       A páciens neve 

_________________________                              ____________________________ 
   A vizsgálat napja és időpontja                                                           Az orvos pecsétje 

Kérjük, hozzon magával olyan friss laboratóriumi leletet, melyen vérkép, véralvadási paraméterek 

szerepelnek. Ennek hiányában mi elvégezzük a laboratóriumi vizsgálatot egy előre egyeztett 

időpontban. A vérhígító hatású gyógyszereket szed (syncumar, aszpirin stb.) kérjük, tájékoztassa a 

vizsgáló orvost. A vizsgálatot előkészítő időszakban NE hagyja abba szív és vérnyomáscsökkentő 

gyógyszereinek szedését. 

A vizsgálat napján is be kell venni a gyógyszereit. 

Ha cukorbeteg kérjük, jelezze, hogy tájékoztassuk, mire kell ügyelni. 

Kérjük a vizsgálat idejére, viseljen kényelmes, nem szorító ruházatot, és hozzon magával egy 

törülközőt és egy pár papucsot. 

 

 A vizsgálat napját megelőző 3-5 napban nem szabad fogyasztani a következő élelmiszereket: 

apró magvas gyümölcs / eper, szőlő, kivi, málna, dinnye/ hüvelyesek, olajos magvak, müzli, 

spenót, sóska, cékla, olajbogyó, dió, véres hurka, paprika-paradicsommag. 

 Megengedett: fehér kenyér, virsli (bőr nélkül), sonka, sajt, tejtermékek tésztafélék, hús, 

szárnyas, hal, tojás, burgonya, sütemények fogyasztása. 

 Egy nappal a vizsgálat előtt (dátum_____________) 

             A vizsgálatig semmiféle szilárd étel NEM fogyasztható. 

             Csak folyékony ételek fogyasztása megengedett /joghurt, kefir, puding erőleves/ 12-ig 

            Ezen a napon 12-től csak folyadék fogyasztható és igyon meg a nap folyamán minimum 

 2 liter nem szénsavas és nem rostos italokat lehet tea/mézzel vagy cukorral/, szűrt 

gyümölcslé/alma és szőlőlé/, erőleves. 

                     Az éhségérzet csökkentésére szőlőcukor fogyasztása megengedett. 

           Délután 17-kor fogyassza el az első zacskó Picoprepből készült oldatot 200ml folyadékban és 

             utána igyon meg 3 liter folyadékot, ami nem lehet színes és rostos. 

            Este 21-kor igya meg másik Picoprepből készült oldatot 200ml folyadékban igyon meg 2 liter          

               folyadékot. 

 A vizsgálat napján (___________) korán reggel igyon meg 2-3dl tiszta nem szénsavas 

folyadékot     

 A vizsgálatot megelőzően 1 órával már ne igyon folyadékot! Ha altatásban 

történik a vizsgálat akkor 4 órával előtte fejezze be a folyadék fogyasztást. 
Az előkészület teljes időtartama alatt tartózkodjon WC közelében. 

Hazamenetel: Altatásos beavatkozás esetében CSAK kísérővel távozhat és gépjárművet aznap 

          NEM vezethet és az altatást követő éjszaka, nem maradhat egyedül. 

Nem altatásos beavatkozásnál kísérő javasolt. 

Az e tájékoztatásban foglaltakat megértettem és vállalom a fenti szabályok betartását: 

   

Dátum:                        Páciens 


