
Przygotowanie do kolonoskopii lekiem EZICLEN – DAWKA DWUDNIOWA

Szanowni Państwo, w trosce o należyte przygotowanie jelita grubego do badania 
prosimy o uważne przeczytanie poniższych informacji i zaleceń. 

Ogólne zalecenia dietetyczne przed kolonoskopią:

5 DNI PRZED BADANIEM : nie jeść owoców zawierających drobne pestki (np. winogrono,
kiwi), pieczywa z nasionami (np. słonecznika, siemienia lnianego) i tym podobnych.

2 DNI PRZED BADANIEM : dieta ubogo resztkowa – ryż, makaron, bulion, chleb, gotowane
mięso i ryby, przecedzone soki, herbata i inne niegazowane napoje.

1 DZIEŃ PRZED BADANIEM : dieta płynna – woda, przecedzony bulion, przecedzone soki,
herbata, niegazowane napoje orzeźwiające.

PRZYJĘCIE PREPARATU EZICLEN (opakowanie zawiera 2 butelki roztworu + kubek)

1. Zacznij przygotowywać lek EZICLEN o godzinie 20:00 dzień przed badaniem.

Pierwszą dawkę EZICLEN należy przygotować następująco – do kubka które znajduję się
w opakowaniu wlać zawartość pierwszej butelki, dolać niegazowaną wodę do podziałki
która znajduje się na kubku (razem będzie pół litra – roztwór z butelki + woda) – wypić
w ciągu pół godziny. Następnie przygotować litr niegazowanej wody – wypić w ciągu
jednej godziny. Wodę zaczynamy pić zaraz po wypiciu roztworu z kubka. 

2. Drugą dawkę leku przygotuj o godzinie 9:00 rano w dzień badania.

Drugą dawkę EZICLEN należy przygotować następująco – do kubka które znajduję się w
opakowaniu wlać zawartość drugiej butelki, dolać niegazowaną wodę do podziałki która
znajduje się na kubku (razem będzie pół litra – roztwór z butelki + woda) – wypić w
ciągu pół godziny. Następnie przygotować litr niegazowanej wody – wypić w ciągu jednej
godziny. Wodę zaczynamy pić zaraz po wypiciu roztworu z kubka. 

Preparat należy przyjmować zgodnie z zaleceniem we wskazanych godzinach.

PAMIĘTAJ !!! Aby lek zadziałał musisz wypić wszystko : jednego dnia dzień przed badaniem
wieczorem 0.5 litra roztworu z wodą + 1 litr wody. Drugiego dnia w dzień badania rano 0.5 litra
roztworu z wodą + 1 litr wody.

Normalną reakcją w czasie przygotowania się do kolonoskopii jest wypróżnianie (biegunka). Pod
koniec jest to sama treść płynna (woda). 


