
Kolonoskopijos tyrimo metu gydytojas endoskopuotojas specialiu lanksčiu endoskopu apžiūri visą sto-
rąjį žarnyną. 

Kolonoskopija – endoskopinis storosios žarnos ligų diagnostikos ir gydymo būdas. 

lndikacijos kolonoskopijai: 

1. Veiksmingas storosios žarnos (kolorektalinio) vėžio patikros metodas besimptomiams ir rizikos 
grupės asmenims. Besimptomių ir neturinčių rizikos veiksnių asmenų kolorektalinio vėžio patikra tu
rėtų būti atliekama nuo 50 metų.

2. Diagnostikos metodas storosios žarnos patologijai nustatyti.

3. Gydymo metodas, kuriuo šalinami polipai, stabdomas ūminis apatinės virškinamojo trakto dalies 
kraujavimas, pažymimas navi kas ir kita. 

Kraujas išmatose – viena indikacijų atlikti kolonoskopiją. Kraujavi mas gali būti hemorojaus, divertikulio-
zės, uždegiminių storojo žar nyno ligų (pvz., Crohno ligos, opinio kolito), vėžio ar polipų požymis.

Pasiruošimas kolonoskopijos tyrimui

1. Pacientus, sergančius sunkiomis lėtinėmis ligomis, pvz., cukriniu diabetu, hipertonine liga, šir-
dies ritmo sutrikimu ir kt., prieš procedūrą turi apžiūrėti bendrosios praktikos gydytojas. Gydytojo siunti-
me (F027 /a) turi būti nurodyta pagrindinė, gretutinės ligos ir taikomas gydymas.

2. Prieš tyrimą su nejautra pacientams atliekama: elektrokardiograma, bendrasis kraujo tyrimas, 
nustatomas gliukozės kiekis kraujyje, daromi kiti tyrimai pagal indikacijas. 

3. Visą dieną prieš tyrimą pacientas turi nieko nevalgyti, gerti tik skaidrius skysčius (vanduo, mine-
ralinis vanduo, sultinys) ir išgerti „Picoprep“: 2 kartus po 1 stiklinę, kiekvieną užgeriant 2 litrais skaidraus 
skysčio, arba 4 litrus „Fortrans“ tirpalo: 4 pakelius vaistų ištirpinant 4 litruose vandens. Šį tirpalą reikia 
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išgerti per 45 val. Žarnyno išvalymui gali būti vartojami ir kiti tam tinkami vaistai (Eziclen, Moviprep). 
Vaistai yra receptiniai, todėl būtinas gydytojo paskyrimas.

4. Tyrimo dieną pacientas turi būti nevalgęs ir negėręs. Jei dėl lėtinės ligos pacientui būtina gerti 
vaistus, tyrimo dienos rytą juos galima užgerti vienu gurkšniu vandens. Jei tyrimas atliekamas ryte (8-
12 val.), paruošimui skirtus vaistus reikia išgerti išvakarėse nuo 18 iki 24 val. Jei tyrimas atliekamas 
po pietų (13-17 val.), 1 dozę vaistų reikia išgerti tyrimo dieną anksti ryte. Nuo rytinės vaistų dozės iki 
tyrimo turi praeiti ne mažiau kaip 6 valandos. 

5. Tyrimas atliekamas taikant bendrąją narkozę: į veną suleidžiama vaistų, pacientas užmiega ir 
nepatiria jokių nemalonių pojūčių. 

6. Kolonoskopijos tyrimo dieną pacientas Medicinos diagnostikos ir gydymo centre praleidžia 23 
val. Tyrimas trunka nuo 15 min. iki 1 val., po jo pacientas dar kurį laiką miega. Kadangi kolonoskopija 
atliekama taikant bendrąją narkozę, reikėtų atvykti su lydinčiu asmeniu, nes po tyrimo negalima vairuoti 
automobilio.

Maitinimosi rekomendacijos ruošiantis kolonoskopijai 

2-3 dienos iki procedūros
(pvz., jei tyrimas bus pirmadienį, pradekite ruoštis penktadienį)

Negalima vartoti: 
• sėklų, 
• riešutų, 
• grūdų ir kruopų, 
• raudonos/ violetinės spalvos maisto ir gėrimų,
• ne baltos spalvos maisto produktų,
• vaisių ir daržovių

Gydytojo rekomendacija ...................................................................... .

Galima vartoti:
• pieną, natūralų jogurtą be priedų, varškę, majonezą be prieskoninių žolelių, grietinę, grietinėlę, 

sviestą, 
• baltą duoną, baltuosius ryžius, aukščiausios rūšies makaronus, aukščiausios rūšies kvietinius 

miltus, 
• bulves be lupenų, 
• vištienos krūtinėlę be odos, baltos žuvies filė be odos, kiaušinius,
• sūrį be priedų (be kmynų, be žolelių), 
• baltą šokoladą be priedų, vanilinius ledus, cukrų. 
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1 diena iki procedūros 
(pvz., jei tyrimas bus pirmadienį, tai nuo sekmadienio)

• Nevalgykite nieko arba suvalgykite lengvus pusryčius (pvz., virtą kiaušinį su baltos duonos riekele 
arba lėkštelę ryžių) iki 9 val. ryto. 

• Skaidrių skysčių galima vartoti be apribojimų.

Negalima vartoti:
• alkoholinių gėrimų, 
• pieno ir jo produktų, 
• glotnučių, 
• neskaidrių sulčių (apelsinų, pomidorų, multivitaminų, greipfrutų ir kt.), sriubos, 
• raudonos/ violetines spalvos gėrimų, ledinukų ar želė.

Galima vartoti:
• vandenį, 
• arbatą, kavą be grietinėlės ar pieno, 
• skaidrius gaiviuosius gėrimus (išskyrus raudonos/ violetinės spalvos), 
• obuolių sultis, 
• sultinį be tirščių, 
• ledinukus be priedų (išskyrus raudonos/ violetinės spalvos) 
• želė be priedų (išskyrus raudonos/ violetinės spalvos)

Medicinos diagnostikos ir gydymo centras

V. Grybo g. 32, Vilnius

Registracija tel. +370 698 0000

www.medcentras.lt

IV  7.0020.00 val. MRT tyrimai atliekami iki 21.00 val.
VI  8.0015.00 val. MRT tyrimai atliekami iki 21.00 val.
VII  9.0015.00 val. Atliekami tik MRT tyrimai!

 Paskutinis tyrimas atliekamas likus 30 min. iki darbo pabaigos.i
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Nedelsdami kreipkitės į gydytoją, jei 1–2 parą po kolonoskopijos tyrimo:

• staiga atsiranda stiprus pilvo skausmas, išpila šaltas prakaitas, pykina, vemiate;

• pakyla temperatūra virš 37,5 °C, krečia šaltis;

• pasidaro silpna, alpstate, gausiai tuštinatės su krauju ar krešuliais.

Svarbu!


