Schemat przygotowania preparatem MOVIPREP
Na 5 dni przed badaniem nie należy spożywać owoców i warzyw pestkowych (np. winogron, pomidorów,
ogórków, kiwi, truskawek ) oraz pestek siemienia lnianego i maku. Nie należy pić kawy z fusami oraz spożywać
napojów gazowanych. Zalecana jest dieta lekkostrawna – gotowane mięso, zupy warzywne, białe pieczywo. W
dniu poprzedzającym badanie można zjeść tylko płynne śniadanie, bez mleka, surowych owoców i warzyw
oraz napojów gazowanych (np. kisiel, przecedzony bulion). Napoje klarowne (sok bez miąższu, słaba herbata
z cytryną, woda) spożywamy w nieograniczonych ilościach do 4 godzin przed badaniem.
Około godziny 17:00 dzień przed badaniem należy sporządzić roztwór: W 1 litrze wody rozpuścić saszetkę A
i B, następnie wypić roztwór w ciągu godziny w tempie szklanka w ciągu 10 – 15 minut. Preparat pijemy
powoli, małymi łykami. W ciągu kolejnych 3 - 4 godzin trzeba wypić dodatkowy 1 litr wody. Od momentu
wypicia pierwszej dawki preparatu nie należy już nic jeść.
8 godzin przed badaniem należy przygotować i wypić drugą dawkę preparatu w ten sam sposób co
poprzedni, czyli: W 1 litrze wody rozpuścić saszetkę A i B, następnie wypić w tempie szklanka w ciągu 10 –
15 minut. W ciągu 3- 4 godzin trzeba wypić dodatkowy 1 litr wody.
Płyny można spożywać do 4-ch godzin przed badaniem.
WSKAZÓWKI I UWAGI:
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Normalną reakcją na lek powinny być wypróżnienia. Pod koniec treścią płynną. Wypróżnienie czystą
wodą oznacza dobre przygotowanie do zabiegu.
Osoby chorujące na cukrzycę powinny dodatkowo skonsultować schemat przygotowania z lekarzem
prowadzącym.
Osoby przyjmujące leki obniżające krzepliwość krwi takie jak: Sintrom, Syncumar, Acenocumarol, Plavix,
Polopirynę, Aspirynę, Acard, Acesan, Bestpirym, Tikladynę, Aclotin, Polocard muszą w porozumieniu z
lekarzem odstawić lek na 5 dni przed badaniem (Xarelto i Plavix na 3 dni przed badaniem) lub
zmodyfikować jego przyjmowanie przechodząc na Fraxiparinę lub Clexan.
W celu zapewnienia właściwego nawodnienia należy pić wodę oraz inne klarowne płyny do momentu
ustąpienia działania przeczyszczającego(woda, soki klarowne, słaba herbata, czysty przecedzony
bulion). Należy jednak zaprzestać ich spożywanie na 4 h przed badaniem.
Osoby korzystające z okularów proszone są o zabranie ich ze sobą.

Po badaniu: Jeśli zastosowane były środki znieczulające i/lub nasenne pacjent pozostaje w poradni do około
1h. Po tym czasie może opuścić placówkę koniecznie w obecności osoby towarzyszącej.
•

Obowiązuje 12 h bezwzględny zakaz prowadzenia pojazdów i obsługi maszyn precyzyjnych oraz
spożywania alkoholu.

