
 

 
 

 

KOLONOSKOPII SUPREP 
 

Procedura Data: ______ / ______ /  ______ Godzina: _____:______ AM / PM 

Reportar do Laboratorium zdrowia przewodu pokarmowego ( 900 W. Nelson ) Przybądź o: _____: _____ AM / PM 

 
DZIEŃ PRZED PROCEDURĄ 

 
NIE SPOŻYWAĆ STAŁEGO ŻYWNOŚCI. PRZEZ CAŁY DZIEŃ PRZED EGZAMINEM 
PRZEZ CAŁY DZIEŃ MUSISZ MIEĆ CZYSTĄ PŁYNNĄ DIETĘ. 

 
Leki: Leki na 

● ciśnienie krwi i serce można przyjmować do 7 rano. 
● Jeśli zażywasz Pradaxa, Xarelto, Brilinta lub Eliquis, przerwij leczenie na 2 dni przed badaniem.  
● Jeśli pacjent przyjmuje Plavix, klopidogrel, Coumadin lub warfaryną zawieś 5 dni przed egzaminem. 
● Jeśli bierzesz aspirynę, możesz kontynuować przyjmowanie. 

 
Diabetycy: 

● w dniu badania nie należy przyjmować leków przeciwcukrzycowych. Sprawdź swój poziom cukru we 
krwi rano w domu.  

 

 
 

 

 

 

Herbata i kawa  Sok jabłkowy / 
winogronowy 

Lemoniada  Napój gazowany Napoje 

    

sportowe  żelatyna  Bulion / Woda kokosowa  Miód / Cukier 

 
 

 
 



NOC PRZED ZABIEGIEM: 
 

● O 17:00. w nocy zaczniesz pić  pierwszą butelkę SUPREP. 

● Wlać butelkę do pojemnika do mieszania. Dodaj wodę do 16-uncjowej kreski na pojemniku i 
wymieszaj. Wypij cały płyn z pojemnika.  
 

NIE JEŚĆ I NIE PIĆ PO PÓŁNOCY Z WYJĄTKIEM PRZYGOTOWANIA  

 

Dzień zabiegu:     

● należy wypić Drugą butelkę SUPREP 4-5 godzin przed zabiegiem. 
Dokładnie tak samo, jak poprzedniego wieczoru. 

● Ponieważ podczas tej procedury otrzymasz znieczulenie IV, ktoś musi Cię odwieźć do domu. 
  
Ubezpieczenie: 

● Bardzo ważne jest, abyś skontaktował się z firmą ubezpieczeniową, aby sprawdzić, czy Twój test 
będzie objęty ubezpieczeniem. 

● Twoim obowiązkiem jest powiadomienie naszego biura o wszelkich zmianach w ubezpieczeniu co 
najmniej 3 dni przed testem. 

OPŁATA ZA ANULOWANIE: 

● Ze względu na zwiększone koszty, brak anulowania zabiegu spowoduje naliczenie opłaty za 
anulowanie w wysokości 100,00 USD. Powiadomienia należy przekazać 3 dni przed badaniem.  

 

BADANIE NA TEST COVID 19 
 

SZPITAL ZADZWONI NA 1 TYDZIEŃ PRZED PROCEDURĄ ZGŁOSZENIA NA TEST COVID. NALEŻY ZROBIĆ 3 DNI 
PRZED.
PO WYKONANIU TESTU MUSISZ ROBIĆ KWARANTANNĘ DO DNIA ZABIEGU 


