
 
 

 
 

KOLONOSKOPIA – PRZYGOTOWANIE Z  PREPARATEM MOVIPREP 
 
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 MOVIPREP 
W przeddzień badania:  Opakowanie zawiera po dwie saszetki A i B.  Wieczorem, w dniu 
poprzedzającym badanie, do załączonego pojemnika należy wsypać zawartość jednej torebki 
A i jednej torebki B.  Dolać wodę do pojemnika do poziomu górnej kreski (1 l). Wymieszać 
całość aż płyn będzie prawie całkowicie przejrzysty – może to potrwać kilka minut. Przed 
wypiciem można schłodzić roztwór.  Wypić roztwór w tempie 1 szklanka co 10-15 minut.  
Ważne! Dodatkowo należy wypić  2  szklanki wody (łącznie 0,5 l) w czasie 30 minut. 
W dniu badania:  Powtórzyć wszystkie powyższe czynności dla drugiej dawki leku zaczynając 
picie roztworu na 4 godz. przed planowaną godziną kolonoskopii. Od zakończenia 
przyjmowania drugiej dawki leku do rozpoczęcia badania powinna minąć co najmniej godzina.   
 
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. 
 


