
RADY PRE PACIENTOV
PRED KOLONOSKOPICKÝM 

VYŠETRENÍM

Kedy je čistenie čreva kvalitné?

Odborná spolupráca:

Doc. MUDr. Ľ. Jurgoš, PhD., Hlavný odborník MZ SR pre gastroenterológiu

MUDr. M. Greguš, PhD., Gastroenterologické a hepatologické centrum Nitra
V. interná klinika UNB Nemocnica Ružinov, Bratislava

Veľmi tmavá 
a nepriehľadná 

stolica

NIE

Žlto – oranžová 
a takmer jasná 

stolica

EŠTE NIE

Svetlá a jasná 
stolica

ÁNO

Zvládli ste to.

Týka sa Vás 
Crohnova choroba?

Trápi Vás 
ulcerózna kolitída?

Pentagram VÁM pomôže

www.5gram.eu www.5gram.eu

Ferring Pharmaceuticals SA 
Galvaniho 7/D, 821 04 Bratislava, www.ferring.sk
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Prečo je čisté črevo 

pred vyšetrením tak dôležité?

Aké diétne rady by ste mali dodržať 

pred kolonoskopickým vyšetrením?

PITE VEĽA TEKUTÍN 

– čím viac, tým lepšie

Kvôli dôkladnému vyšetreniu črevnej 
sliznice

Aby bolo možné v tkanive rozpoznať 
aj najmenšie zmeny

Pre umožnenie plynulého 
a bezproblémového priebehu vyšetrenia

Aby po skončení vyšetrenia bolo možné 
presné a jasné stanovenie diagnózy

Črevo má dĺžku cca 8m a jeho 
plocha by po rozložení 
predstavovala 400 – 500m².

Na zabránenie dehydratácie a kvôli 
vyčisteniu takto veľkej plochy je 
potrebné piť veľa tekutín.

Počas prípravy, 1 deň pred 
vyšetrením, pite veľa vody alebo 
čírych tekutín

Číre tekutiny sú voda, bylinkový 
alebo ovocný čaj, čisté izotonické 
nápoje (tekutiny, cez ktoré je vidno)

VHODNÉ NEVHODNÉ

7 dní pred:
ovocie a zelenina 
so zrniečkami 
a semienkami 
(napr. kiwi, jahody, 
maliny... ) müsli

2 dni pred už iba:
čistý vývar, bujón, tekutiny

V deň vyšetrenia:
voda a číre tekutiny

1 deň pred:
žiadnu pevnú stravu. 
Káva, farebné 
a nepriehľadné 
šťavy, džúsy

3 dni pred:
celozrnné produkty, 
zelenina – napr. listový 
šalát, paprika, huby, 
cibuľa, cvikla, čučoriedky 
a iné potraviny, ktoré 
farbia stolicu, prípravky 
s obsahom železaZLE VYČISTENÉ ČREVO

Pre porovnanie:

DOBRÁ

VIDITEĽNOSŤ

ZLÁ 

VIDITEĽNOSŤ

vôli

 

ké 
no)

Pre lepšiu predstavivosť 

plocha čreva zodpovedá 

približne ploche 1 000 

rozložených uterákov.

ČISTÉ ČREVO

ČREVO
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Ak pravidelne užívate lieky, prekonzultujte ich užitie v deň vyšetrenia s Vašim ošetrujúcim lekárom 

(vrátane liekov, ktoré nie sú viazané na lekársky predpis).

NIE

ÁNO


