
          

Lista kontrolna do gastroskopii i kolonoskopii 

1. Badania krwi 

Godziny otwarcia punktu pobrań krwi MediSpace ul. Spokojna 5, Warszawa:  

Poniedziałek – Środa 7:00 - 13:30,  

Czwartek – Piątek 7:00 - 12:00,  

Sobota 8:00 - 12:00 

 

Badania laboratoryjne w naszej placówce należy wykonać 2 dni wcześniej, żeby mieć pewność że 

będą gotowe w dniu badania endoskopowego.  

a) Kolonoskopia oraz gastroskopia bez 

znieczulenia-wymagane badania: 

 podwójne oznaczenie grupy krwi 

lub Karta Identyfikacyjna Grupy 

Krwi, 

 morfologia, 

 koagulogram (krzepliwość krwi): 

PT/ INR oraz APTT, 

 

 

b) Kolonoskopia oraz gastroskopia w 

znieczuleniu- wymagane badania: 

 podwójne oznaczenie grupy krwi 

lub Karta Identyfikacyjna Grupy 

Krwi, 

 morfologia, 

 koagulogram (krzepliwość krwi): 

PT/ INR oraz APTT, 

 jonogram: sód oraz potas, 

 EKG spoczynkowe, bez opisu 

 

JEŚLI WYNIK JEST POZA ZAKRESEM REFERENCYJNYM PROSIMY O JAK 

NAJSZYBSZY KONTAKT TELEFONICZNY (607-206-707)  LUB MAILOWY 

(kontakt@medispace.pl) Z REJESTRACJĄ.  

 

2. Zadatek (najpóźniej na tydzień przed umówionym badaniem) 

 400 zł (jeśli badanie ma się odbyć w znieczuleniu ogólnym), 

 200 zł  (jeśli wykonujemy gastroskopię i kolonoskopię bez znieczulenia ogólnego). 

 

Zadatek należy wpłacić na konto o numerze: mBank 15 1140 2004 0000 3602 7568 3111. 

W tytule wystarczy wpisać imię i nazwisko Pacjenta. Opłata nie podlega zwrotowi 

chyba, że Pacjent odwoła badanie na 48 godzin przed. 

 

3. 14 dni wcześniej odstawiamy blokery pompy protonowej np. controloc  

 

4. Dieta 

 7 dni przed badaniem odstawiamy suplementy zawierające żelazo, a także ograniczamy 

warzywa oraz owoce zawierające drobne pestki (np. truskawki, kiwi, pomidora i inne), 

pieczywo z nasionami (np. słonecznikiem, makiem) gruboziarnistych przypraw np. pieprz, 

rozmaryn itp. 
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 2- dniowa dieta bez pozostałych warzyw i owoców zawierających  
Dozwolone są mięsa i ryby (zwłaszcza gotowane, duszone, grillowane), makarony, białe pieczywo, ryż, słaba 

kawa, słaba herbata, jasne soki klarowne, jasne galaretki i jasne kisiele (bez owoców), klarowne buliony. 

 

Pamiętaj o wykupieniu leku na przeczyszczenie (np. Citrafeet, Moviprep lub Fortrans i 

zapoznaniu się z jego dawkowaniem! 

 

5. Jeśli Pacjent ukończył 75 rok życia, należy minimum 7 dni wcześniej umówić się na 

konsultację z anestezjologiem w Centrum Medycznym MediSpace. Inne przypadki, w których 

wymagamy wcześniejszej konsultacji z anestezjologiem są określone w zakładce Strefa 

Pacjenta na stronie www.medispace.pl. 

 

6. Jeśli Pacjent przyjmuje leki wpływające na krzepliwość krwi, należy skonsultować to 

minimum 7 dni wcześniej z lekarzem kierującym do badania. 

 

7. 1 dzień przed badaniem 

 godzina ok. 8:00 rano można zjeść lekkostrawne śniadanie 

(np. biała bułka z gotowanym jajkiem lub biała bułka z twarożkiem).  

Od tego momentu należy pić przeźroczyste, jasne płyny w dużej ilości: woda, słaba 

herbata, klarowny sok, klarowny, przeźroczysty bulion i nic nie jeść do czasu badania 

 zażycie środka przeczyszczającego według instrukcji na opakowaniu/na stronie 

MediSpace. 

 12 h wcześniej odstawiamy leki alkalizujące sok żołądkowy na bazie soli glinu 

(takie jak Rennie, Alugastrin) oraz preparaty wapnia  i magnezu. 

 

8. Dzień badania 

 Nie palimy papierosów ani nie żujemy gumy, 

 Przychodzimy na czczo- 2 h wcześniej można wypić ostatnią jedną szklankę niegazowanej 

wody, 

 Po badaniu w znieczuleniu ogólnym Pacjenta odbiera osoba towarzysząca (jeśli badanie 

będzie robione w znieczuleniu ogólnym). 

 Po badaniu w znieczuleniu ogólnym nie można prowadzić samochodu do 24 godzin.  

 

Informacje dodatkowe 

Pacjent wynik kolonoskopii wraz ze zdjęciami dostaje tuż po zakończonym badaniu. Na wynik 

histopatologii oczekujemy do 14 dni roboczych.  

Z wynikiem kolonoskopii udajemy się na konsultację ze specjalistą (więcej informacji w rejestracji).
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