


 Od razu po otrzymaniu skierowania na 

badania warto jest zasięgnąć informacji 

na temat przygotowania i zaleceń 

 Nie należy odwlekać zaleconego 

badania – najlepiej wykonać je w 

najbliższym możliwym terminie 

 W przypadku badania kontrolnego 

dobrze jest zabrać ze sobą wyniki 

poprzednich badań 



 Lekarz pierwszego kontaktu 

 Punkty rejestracji w poradniach 

 Lekarz specjalista 

 Strony internetowe 

 



 Najlepiej do badania przystąpić w 
godzinach rannych (7:00-10:00) 

 Nie wykonuj badania w okresie miesiączki, 
po spożyciu alkoholu, po intensywnym 
wysiłku fizycznym 



 Bądź na czczo - ostatni posiłek spożyj w 

dniu poprzedzającym badanie 

najpóżniej ok. godziny 18:00. 

 Rano przed badaniem wypij szklankę 

wody niegazowanej. 

 Jeżeli zażywasz na stałe leki, skonsultuj się 

z lekarzem, czy nie będą one wpływać 

na wyniki badań i czy istnieje możliwość 

ich zażycia po badaniu. 

 



 Na badanie należy przyjść na czczo, 

minimum 6 godz. po posiłku 

 Może być konieczne podanie środka 

kontrastującego (zależy to od celu 

badania) 

 

 



 Na badanie należy przyjść na czczo 

 Może być konieczne podanie środka 

kontrastującego (1,5 h przed badaniem) 

 Należy pić dużo wody dzień przed 

badaniem i po nim 

 



 Materiał do badania należy dostarczyć 

w specjalnie przeznaczonym do tego 

celu pojemniku, który jest dostępny 

w aptece lub gabinecie zabiegowym. 



 Pojemnik należy dokładnie podpisać 

(imię, nazwisko, wiek). 

 Do pobrania należy użyć łopatki 

umieszczonej w pojemniku. 

 Pojemnik należy wypełnić materiałem 

w ilości odpowiadającej wielkości 

orzecha laskowego. 

 Pojemnik należy dokładnie zamknąć 

i umieścić w foliowym woreczku. 



 Pojemnik i jego opisanie jak poprzednio 

 Mocz należy pobrać po nocy, po 

porannej toalecie narządów moczowo-

płciowych. 



 Mocz powinien pochodzić ze 

środkowego strumienia (należy oddać 

pierwszą porcję moczu do toalety, zaś 

kolejną oddać do pojemnika). 

 Pobrany materiał powinien być 

dostarczony do gabinetu zabiegowego 

w ciągu maksymalnie 2 godzin, o ile jest 

przechowywany w chłodnym miejscu.  



 Przed przystąpieniem do pobrania 

moczu należy zaopatrzyć się w 2-3 

litrowy pojemnik z podziałką oraz 

mniejszy pojemnik na próbkę 

 W dzień badania należy unikać 

spożywania kawy, herbaty i alkoholu 



 Zbiórkę zaczyna się od drugiej porcji 

moczu danego dnia i kończy na 

pierwszej dnia następnego 

 Potrzebna będzie informacja o czasie 

rozpoczęcia i zakończenia zbiórki oraz 

całkowitej objętości zebranego podczas 

doby moczu 



 Przed badaniem nie należy pić napojów 

alkoholowych lub zawierających kofeinę 

(mocna kawa, Coca-Cola, mocna 

herbata). 

 Na badanie należy przyjść po spożyciu 

lekkiego posiłku, aby nie występowały 

spadki poziomu cukru we krwi.  

 Na badanie pacjent powinien przyjść 

wypoczęty i wyspany. 



 Przed badaniem należy umyć włosy. Nie 

wolno stosować lakierów do włosów, żeli 

i kremów do układania fryzury.  



 Siedem dni przed kolonoskopią pacjent 
musi zaprzestać przyjmowania preparatów 
żelaza. Nie należy spożywać owoców 
zawierających pestkę oraz pieczywa z 
ziarnami, musli, siemienia, maku itp.  

 Trzy dni przed kolonoskopią należy przejść 
na dietę płynną.  



 Lekarz dający skierowanie na badanie 

przepisze nam specjalny lek 

przeczyszczający, który w zaleconych 

dawkach należy stosować przez cały 

dzień przed badaniem. Oprócz tego 

zaleca się picie dużej ilości płynów, 

około 3 litrów na dobę. 

 Na badanie należy przyjść na czczo. 

 



 Na 8 godzin przed badaniem nie należy 

nic jeść. 

 Na 4 godziny przed badaniem nie należy 

nic pić, palić papierosów, żuć gumy. 

 U pacjentów obciążonych ryzykiem 

bezpośrednio przed badaniem może 

być niezbędne podanie antybiotyku. 



 Na badanie należy zgłosić się w luźnym 
ubraniu, bo trzeba będzie pod nim ukryć 
zarówno mankiet, jak i aparat zapisujący 
pracę serca. 

 Przed założeniem elektrod aparatu 
holterowskiego zostanie usunięte owłosienie 
z klatki piersiowej. 



 Badany prowadzi w czasie rejestracji 
dziennik, w którym zaznacza ważniejsze 
czynności oraz ewentualne dolegliwości 
z podaniem godziny. 

 Urządzenie rejestrujące nie jest 
wodoszczelne i nie może zostać 
zamoczone. 

 



 Na badanie należy przyjść na czczo 

 Na około 6 godzin przed badaniem 

należy powstrzymać się od palenia 

tytoniu, żucia gumy i picia napojów 

smakowych 



 Kilka dni przed badaniem nie należy 

spożywać produktów wzdymających 

(kapusta, groch) 

 Na badanie należy przyjść z 

wypełnionym pęcherzem moczowym 

 



 Na 4 dni przed badaniem nie należy 

stosować leków/preparatów 

dopochwowych, tamponów ani irygacji 

(płukania pochwy). 

 W przypadku wystąpienia stanu 

zapalnego narządu rodnego (mogą o 

tym świadczyć m.in. upławy), należy 

najpierw wyleczyć stan zapalny i dopiero 

zgłosić się na badanie. 



 Najlepiej zgłosić się na badanie w 

dwuczęściowym ubraniu, aby łatwo 

było rozebrać się do pasa 



 W dniu badania należy wziąć kąpiel. Nie 
stosować dezodorantu z talkiem, 
balsamu ani kremu 

 Na badanie można się zgłosić w 
dowolnym dniu cyklu 

 



 Nie należy nic jeść i pić 3 godziny przed 

badaniem 

 Na kilka godzin przed badaniem należy 

zrezygnować z palenia papierosów i 

nadmiernego obciążania organizmu 

 Należy ubrać się wygodnie i swobodnie, 

ponieważ badanie wymaga wysiłku 

fizycznego 



 Na badanie należy przyjść na czczo 

 Przed badaniem nie należy spożywać 

alkoholu i palić papierosów 

 Na dwa dni przed badaniem należy 

zrezygnować ze stosunków płciowych 

oraz wysiłku fizycznego 

 




