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Προετοιμασία κολονοσκόπησης
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Είναι σημαντικό να ενημερώσετε πριν την εξέταση τον γιατρό σας εάν

1) λαμβάνετε αντιπηκτικά, αντιαιμοπεταλιακά ή παυσίπονα (αντιφλεγμονώδη) φάρμακα
2) έχετε πρόβλημα καρδιάς, νεφρών και πνευμόνων
3) έχετε προσθετική βαλβίδα ή άρθρωση
4) σας έχει χορηγηθεί στο παρελθόν αντιβίωση πριν από μία οδοντιατρική ή χειρουργική
    πράξη

Δίαιτα
Πέντε μέρες (5) πριν την εξέταση μην λαμβάνετε:

1) Σκευάσματα που περιέχουν φυτικές ίνες
2) Σκευάσματα που περιέχουν σίδηρο
3) Ασπιρίνη ή μη – στεροειδή αντιφλεγμονώδη φάρμακα κατόπιν συνεννόησης με το γιατρό
4) Γαλακτοκομικά

Τρεις μέρες πριν την εξέταση:

Δίαιτα χαμηλή σε φυτικό υπόλειμμα και λιπαρά (όχι όσπρια, χόρτα, φρούτα ή λαχανικά, ξηρούς καρπούς)

Παραμονή : Επιτρέπεται μόνο υδρική δίαιτα (καφές, τσάι, νερό, χυμός χωρίς ίνες, ζωμός ,
    χαμομήλι, αναψυκτικά).Προετοιμασία καθαρισμού του εντέρου με καθαρκτικά.

Καθαρκτικά: 4 φακελάκια Fortrans, Klean-prep ή Effecol-prep:

Διαλύετε 1 φακελάκι σε ένα λίτρο νερό το ένα    μετά το άλλο ούτως ώστε να λάβετε συνολικά 4 λίτρα  
καθαρκτικού διαλύματος.

Προετοιμασία (ακολουθήστε μια από τις ακόλουθες επιλογές αναλόγως τις οδηγίες του γιατρού που 
πιθανώς να αλλάξουν οι ώρες και η ποσότητα των καθαρκτικών) :

Α) Ξεκινήστε να πίνετε 3 λίτρα διαλύματος από τις 5μμ έως τις 10μμ την παραμονή της
    εξέτασης και 1 λίτρα από τις 5 το πρωί έως τις 7 το πρωί της κολονοσκόπησης.

Β) Εναλλακτικά μπορείτε να λάβετε όλη την προετοιμασία (4 λίτρα) την παραμονή.

Ξεκινήστε την προετοιμασία στις 3 μμ και ολοκληρώνετε στις 10 μμ

Γ) Σε περίπτωση που δεν μπορείτε να λάβετε τα διαλύματα αυτά μπορείτε να πάρετε άλλο
     καθαρκτικό (Eziclen, CitraFleet, Phospho-soda), σε συνεννόηση όμως με το γιατρό σας.

Την ημέρα της εξέτασης: Τίποτα από το στόμα μετά τις 8 το πρωί, η λήψη φαρμάκων
      επιτρέπεται με μικρή ποσότητα νερού κατόπιν συνεννόησης με το γιατρό σας.

Μετά την εξέταση: Απαγορεύεται η οδήγηση για τις επόμενες 8 ώρες, ιδανικά για το  υπόλοιπο της 
ημέρας, ξεκουραστείτε, φάτε ελαφριά και μην καταναλώσετε οινοπνευματώδη. Καλό να συνοδεύεστε από 
άλλο άτομο.
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