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TOMOGRAFIA KOMPUTEROWA 

Kolonoskopia Wirtualna 
 
CZEMU SŁUŻY BADANIE? 
 Jest to badanie wykonywane za pomocą TK i pozwala na trójwymiarowe przedsta-
wienie ścian i wnętrza jelita grubego. W odróżnieniu od kolonoskopii tradycyjnej jest to 
metoda nieinwazyjna i o krótkim czasie wykonania. 
 Przygotowanie do badania ma na celu całkowite usunięcie z jelita grubego mas 
kałowych, które przesłaniają błonę śluzową jelita. 
Pacjent powinien 
 Na dwa dni przed zaplanowanym terminem badania należy pozostać na diecie płyn-

nej. Można jeść wodniste zupy bez makaronu, galaretki owocowe, pić soki owocowe, 
herbatę i kawę z cukrem, wodę. Należy pamiętać o tym, aby przyjmować minimum 3 
litry płynów dziennie.  

Wskazane jest unikanie mleka i jego przetworów. 
 
 Dzień przed badaniem nie wolno nic jeść. Należy pić jedynie wodę niegazowaną.  

 Po godzinie 12.00 należy przyjąć preparat Fortrans (dostępny w aptece na re-
ceptę), łącznie 4 torebki, każda rozpuszczona w litrze przegotowanej wody. 

Ze względu na biegunkę występującą w czasie przyjmowania preparatu Fortrans 
(„oczyszczenie jelita") wskazane jest, aby w tym czasie przebywać w domu. 
Po zjedzeniu śniadania, ok. godziny 13 rozpocząć picie preparatu „Fortrans". Preparat 
przygotować zgodnie z instrukcją znajdującą się w opakowaniu (każda saszetka rozpusz-
czona w 1 litrze płynu - wody mineralnej, niegazowanej lub chłodnej przegotowanej). Dla 
poprawy smaku można pić płyn chłodzony w lodówce lub dodać do niego sok np. grejp-
frutowy lub cytrynowy. Płyn należy pić z szybkością 1 litra na godzinę.  

 O godzinie 18 tego samego dnia należy wykonać Enemę (wlewka doodbytnicza 
dostępna w aptece bez recepty).  

 W dniu badania należy pozostać na czczo.  
 Dwie godziny przed badaniem należy ponownie wykonać Enemę.  

Jeśli badanie wykonywane jest po południu, to do jego czasu również należy powstrzy-
mać się od jedzenia. Można pić jedynie wodę niegazowaną.  
Jeśli bierzesz leki nasercowe, możesz je przyjąć jak zwykle rano popijając je małą ilością 
niegazowanej wody.  
Jeśli jesteś chory na cukrzycę, skonsultuj przygotowanie do badania z lekarzem.  


