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Schemat przygotowania do kolonoskopii preparatem CitraFleet
• Przez trzy dni przed planowaną kolonoskopią do czasu badania nie należy spożywać sałatek jarzynowych,
owoców pestkowych (np. winogron, pomidorów, kiwi, truskawek), pieczywa gruboziarnistego, razowego oraz
pestek siemienia lnianego i maku.
• W dniu poprzedzającym badanie można zjeść tylko śniadanie, bez mleka, surowych owoców
i warzyw oraz napojów gazowanych. Można spożywać zupy w formie zmiksowanej (zupa krem),
kisiel, budyń, serki homogenizowane bez dodatków, masło margaryna w małych ilościach, ser kremowy,
twarożek, jaja szczególnie gotowane, cukier, słodzik. Inne napoje można pić w dowolnej ilości.
• W dniu poprzedzającym badanie, około godziny 16.00, zgodnie z instrukcją, należy przygotować
roztwór CitraFleet wsypując pierwszą saszetkę do 150 ml wody niegazowanej (filiżanka), mieszać ok 2-3 min aż
do całkowitego rozpuszczenia. (Jeśli roztwór rozgrzeje sie podczas mieszania, należy chwilę odczekać aż się
schłodzi.) Tak przygotowany mętny roztwór należy wypić natychmiast po przygotowaniu.
• Od chwili wypicia roztworu CitraFleet nie należy nic jeść. Należy wypijać co ok. 20 min. szklankę niegazowanej
wody(łącznie 8 szklanek czyli ok. 2 litry niegazowanej wody).
Po około 5-6 godzinach ( ok. godz 21.00-22.00) znowu przygotowujemy roztwór CitraFleet (druga saszetka) i go
wypijamy a następnie wypijamy 8 szklanek wody niegazowanej co ok 20 min. jak wyżej.
• Normalną reakcją na lek powinny być wypróżnienia, pod koniec treścią płynną. Wypróżnienia
prawie czystą wodą oznaczają dobre przygotowanie do badania.
• Przed zastosowaniem preparatu CitraFleet prosimy o przeczytanie ulotki informacyjnej dołączonej
do preparatu.
• W dniu badania nie należy przyjmować jakichkolwiek posiłków, można natomiast wodę można pić do 6 godzin
przed badaniem.
WAŻNE: W RAZIE REZYGNACJI Z BADANIA PROSIMY O POINFORMOWANIE NAS JAK NAJSZYBCIEJ
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