
Для ефективності очищення  кишківника необхідна відповідна підготовка,
яка включає наступні етапи:

     Дієта. За 3 дні до дослідження рекомендується низькошлакова дієта:
- виключити: каші, фрукти, овочі, хліб, продукти з дрібними зернятками і шкіркою (виноград, 
кунжут, мюслі, горіхи, мак, ківі, бобові, полуницю і ін.)
Можна: фільтрований бульйон, кисіль, відварене м'ясо, риба або куряче філе, твердий сир, омлет, 
кефір, галетне печиво, чай, кава, соки без м'якоті, негазована вода.
- в день перед колоноскопією можна тільки бульйон, кисіль, чай, кава, соки без м'якоті, негазована 
вода (без обмежень).
     Очищення товстої кишки за допомогою препаратів Мовіпреп (в упаковці 2 пакети) 
Фортранс, Діагнол (в упаковці 4 пакетика)

В останню порцію розчину додати Еспумізан — 1 ч.л. 2 рази з порціями препарату.

Остання порція промивних вод повинна бути абсолютно прозорою і безбарвною. Якщо немає —  
потрібно випити ще 1 л. розчину (як описано вище).

     За 3 дня до дослідження не приймати препарати заліза, препарати вісмуту (Де-нол, 
Віс-нол), активоване вугілля, проносні з рослинними домішками (Мукофальк).

ПІДГОТОВКА ДО КОЛОНОСКОПІЇ.

ПАМ'ЯТКА ПАЦІЄНТУ ДЛЯ ПІДГОТОВКИ ДО ДОСЛІДЖЕННЯ.

 (4 пакета Фортранс, Діагнол)
1-й літр — з 18 до 19 години
2-й літр — з 19 до 20 години

1-й літр — з 20 до 21 години
2-й літр — з 21 до 22 години

3-й літр — з 20 до 21 години
4-й літр — з 21 до 22 години

2 пакета (Мовіпреп) 

Прийом препарату починати не раніше 3 годин після легкого обіду.
1 пакетик препарату розчинити в 1 літрі охолодженої води (кип'яченою або фільтрованої), для 
поліпшення смаку в воду можна додати вичавлений лимон. Випивати повільно, ковтками, 1 літр на 
годину. Можна запивати негазованою водою. Можна пити не 4 години, а більше. Не 
рекомендується приготування всього препарату відразу (4 літри або 2 літри), готуйте по 1 л.
Якщо Ви використовуєте для підготовки препарат Мовіпреп, то необхідно розчинити вміст 1 саше 
А і 1 саше В в 1 л води і прийняти невеликими ковтками протягом години. Вищевказану процедуру 
розведення і прийому повторити з другим літром препарату. Наполегливо рекомендується випити 
1 літр води додатково.
Обов'язково потрібно здійснювати фізичні вправи (по типу зарядки, біг, ходьба). Чи не лежати, не 
сидіти (шлунок і кишківник погано працюють — можуть бути нудота, блювота, недостатнє 
спорожнення кишківника).


