
 

 

KOLONOILEOSKOPIA-  CITRAFLEET® - PRESTAKUNTZA BIKOITZA 

Probaren aurretik egin beharreko DIETA, PRESTAKUNTZA ETA BARAUaren inguruko jarraibideak bete behar dituzu 
kolona behar bezala garbitzeko eta, hala, kolonoskopia berriz egin behar ez izateko.  

AURREKO EGUNAK: 

 PROBA BAINO ZAZPI EGUN LEHENAGOTIK: ez da jan behar zuntza duen elikagairik. 

ELIKAGAI 
ONARTUAK 

Haragi-salda, arrain zuria (egosia edo plantxan), tortilla frantsesa, urdaiazpiko egosia, pasta, 
arroza, arrautzak, haragia plantxan, ura, kafea edo infusioak. 

ELIKAGAI 
DEBEKATUAK 

Frutak, barazkiak, lekaleak, patatak, haragi- edo arrain-gisatuak, hestebeteak, ogia, opilak, 
txokolatea, fruitu lehorrak, alkohola, edari gasdunak. 

 PROBA BAINO BOST EGUN LEHENAGOTIK: ez da hartu behar BURDINA osagarririk duen botikarik. 

NOLA PRESTATU: 

 PROBA EGIN BAINO BI EGUN LEHENAGO: 

Arratsaldeko lauretan, disolbatu CITRAFLEET®-EN 1.DOSIA: sobre bat baso handi bat uretan, eta har ezazu. Gero, har 
ditzakezun likidoetatik —ura, gantzik gabeko saldak, zuku iragaziak, infusioak, edari isotonikoak (Aquarius, Gatorade, 
Isostar, etab.)— litro eta erdi bi litrora hartu, poliki. 

Egun horretan bertan, iluntzeko zortzietan, disolbatu CITRAFLEET®-EN 2.DOSIA baso handi bat uretan, eta har ezazu. 
Ondoren, har ditzakezun likidoetatik litro eta erditik bi litrora hartu, poliki. 

 PROBAREN BEZPERAN, likido hutsezko dieta egin behar duzu kolonoskopia egin arte. LIKIDO ONARTUAK: koiperik 
gabeko saldak, zuku iragaziak, infusioak, ura, tea, gasik gabeko edari isotonikoak (ez hartu esnerik). 

 Miaketa egin baino 24 ordu lehenago: bi DULCO–LAXO konprimatu hartu behar dituzu. 

 Bezperako 20:00etan: CITRAFLEET®-EN 3. DOSIA: diluitu lehen zorroa basokada handi bat uretan; edan disoluzioa, 
eta, ondoren, edan gutxienez 1,5 litro likido (ura edo likido onartuak).  

 Miaketa egin baino 4 ordu lehenago: CITRAFLEET®-EN 4. DOSIA: diluitu bigarren zorroa basokada handi bat uretan; 
edan disoluzioa, eta, ondoren, edan gutxienez 1,5 litro likido (ura edo likido onartuak) hurrengo bi orduetan. 

 Miaketa egin baino 2 ordu lehenago: Nahitaezkoa da elikagairik ez hartzea, ez solidorik, ez likidorik (ezta ura ere). 

OHARRAK ETA GOMENDIOAK: 

 Odolaren koagulazioa saihesteko edo prebenitzeko medikamenturen bat hartzen baduzu, lehen mailako arretako 
medikuaren aginduen arabera kendu behar da tratamendua eta, beharrezkoa bada, berriz hasi. 

 Prestaketaren ondorioz, gorozki gero eta likidoagoak egiten dira, kolona garbitu ahal izateko. 

 Probara lagunduta etorri behar duzu, eta ezin duzu gidatu hurrengo egunera arte.  

 Ekarri behar duzu:  

□ miaketaren eskaera-bolantea, 

□ baimen informatua sinatuta,  

□ anestesia aurreko galdetegia,  

□ osasun-txartela eta NANa, 

□ elektrokardiograma.  

□ analitika koagulazioarekin 

□ Besteak:………………………………………………………………………………………………… 

 Arropa erosoarekin etorri. Ez ekarri baliodun objekturik. Probak 20-60 minutu irauten du. Ondoren, 45 minutuz 
egongo zara unitatean, etxera itzuli baino lehen. 

 Haizeak kanporatu ahala, probaren ondoren sentituko duzun abdomeneko ondoeza desagertuz joango zaizu. Ohiko 
moduan elikatu ahal izango duzu. 

 Miaketaren behin betiko txostena miaketa eskatu duen medikuari bidaliko zaio. 

 Edozein arrazoiren ondorioz hitzorduaren egunean etortzerik ez baduzu, mesedez, jakinarazi ahalik eta lasterrena, 
zure ordez beste paziente bat sartzeko (telefonoa: 945 00 75 00). 
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