
 

      

 

 

 

 

 

 

PREGĂTIRE  PENTRU  COLONOSCOPIE 

Explorare efectuată între orele 13:00 – 16:00 

 

 
            Cu 48 de ore înainte de explorare, pacientul poate consuma:  ceai dulce, apă plată, 

supă de legume strecurată, lactate, ou fiert. 

            Cu 24 de ore înainte de explorare nu se mănâncă nimic. Se pot consuma următoarele 

lichide:  ceai dulce, apă plată, lapte dulce. 

 Începând cu ora 14.00, cu o zi înaintea explorării, se beau 3 litri Fortrans (fiecare plic 

de Fortrans se dizolvă într-un litru de apă), într-un ritm cât mai constant. Ritmul lent, constant, 

previne balonarea abdominală greața și voma. A doua zi, în ziua explorării, începând cu ora 

6.30-7.00, pacientul mai bea 1 litru de soluție Fortrans. 

 În final, obiectivul este eliminarea unui scaun apos aproape limpede. În cazuri rare, 

dacă scaunul nu este apos, explorarea este dificil de efectuat și este bine de contactat personalul 

Promed prin telefon înainte ca pacientul să vină la explorare; de asemenea exista posibilitatea 

ca pacientul să mai bea un litru de substanță până când scaunul devine complet lichid. 

  

Pacientul trebuie să cunoască următoarele: 

 Programarea se face cel puțin cu 48 de ore înaintea explorării. 

 Explorarea durează între  45-60 de minute. 

 Dacă gustul soluției de pregătire este greu tolerabil se poate adăuga zeama de lămâie, 

zahăr, suc rafinat de grapefruit, portocale (fără coajă). 

 Pentru că se efectuează medicație antialgică și/sau sedativă pacientul părăsește clinica 

însoțit și nu are voie să conducă mașina sau alt vehicul timp de 24h. 

 Dacă din motive obiective explorarea nu se poate efectua, pacientul va anunța imediat 

Policlinica Promed pentru a anula programarea. 

 Dacă pacientul face tratament cronic cu Sintrom, Trombostop sau Aspirină, cu 3 zile 

înainte de endoscopie va trebui să anunțe medicul cardiolog. 

 În cazul altor boli asociate, pacientul își va putea lua medicamentele. 

 

 

Pentru farmacie 

Fortrans 4 plicuri =1 plic +1 litru apa 

 

 

 Pacientul vine la explorare cu această hârtie semnată - fapt care certifică acordul 

pentru explorarea care se efectuează 

 

 

 

 

Semnătura pacientului………………………………. 
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