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GŁÓWNA INSTRUKCJA

Data procedury: _______ /_______ / _________ Godzina: ______ : _____ AM/PM

Raport do zdrowia przewodu pokarmowego GI LAB ( 900 W. Nelson ) Przyjazd do: ______ : ______ AM/PM

DZIEŃ PRZED PROCEDURA

NIE MA STAŁYCH ŻYWNOŚCI. CAŁY DZIEŃ PRZED EGZAMINEM PRZEZ
CAŁY DZIEŃ MUSISZ BYĆ NA CZYSTEJ PŁYNNEJ DIECIE

LEKI:

● Leki na ciśnienie krwi i serce można przyjmować do godziny 7 rano przed zabiegiem, popijając
wodą.

● W przypadku stosowania leku Pradaxa, Xarelto lub Eliquis należy przerwać 2 dni przed badaniem.
● Jeśli przyjmujesz Plavix, Clopidogrel, Coumadin lub Warfarin, przerwij 5 dni przed badaniem.
● Jeśli przyjmujesz jakiekolwiek aspirynę, możesz kontynuować przyjmowanie.

CUKRZYCA:

● Nie przyjmuj leków na cukrzycę w dniu badania. Proszę sprawdzić poziom cukru we krwi w domu
rano przed badaniem.

Herbata i kawa Sok jabłkowy Lemoniada Napój gazowany
Napoje

sportowe z galaretki Woda kokosowa Miód/Cukier



WIECZÓR PRZED

● O 17:00 zacznij pić GOLYTELY.
● Pij 8-uncji szklankę golytely co 15 minut, aż będzie w połowie.
● Pozostałą połowę roztworu należy schłodzić rano w dniu testu.

KONIEC Z PICIEM PO PÓŁNOCY, ALE PO ½ DNIU PRZYGOTOWANIA

ZABIEGU:

● Będziesz musiał wypić drugą połowę galona 4-5 godzin przed zabiegiem.
Dokładnie tak samo jak poprzedniego wieczoru.

UBEZPIECZENIE:

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

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

OPŁATA ZA ANULOWANIE:

● Ze względu na rosnące koszty, brak anulowania procedury będzie skutkować opłatą w wysokości
100,00 USD. Zgłoszenia należy przekazać 3 dni przed testem.

TRANSPORT:

● Ponieważ podczas tej procedury otrzymasz znieczulenie dożylne, nie możesz jechać do domu.
Upewnij się, że umówiłeś się na przejażdżkę do domu.

SZCZEPIONO:

● Jeśli nie jesteś zaszczepiony. Musisz przyjść na TEST COVID 3 dni przed zabiegiem.

Nasze instrukcje dotyczące przygotowania są również dostępne na naszej stronie internetowej
( zaawansowanygichicago.com)


