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Οι προετοιμασίες είναι ενδεικτικές, απαιτείται επικοινωνία με τον /την Ιατρό και δύναται 

να διαφοροποιηθούν. Συμβουλευτείτε τον ιατρό σας. 

Η εταιρεία δεν ευθύνεται για τυπογραφικά λάθη. 

Σελίδα 1 από 2 

 

 
- ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ ΕΝΔΟΣΚΟΠΗΣΕΩΝ    - 

 
ΚΟΛΟΝΟΣΚΟΠΗΣΗ 

 
Η προετοιμασία για την εξέταση της κολονοσκόπησης αποτελεί το πρώτο και ένα από τα 
σημαντικότερα βήματα για την ποιότητα της εξέτασης. Περιλαμβάνει δίαιτα και λήψη 
καθαρτικών.     

• Επτά ημέρες πριν από την εξέταση διακόψετε τυχόν σκευάσματα σιδήρου που 
λαμβάνετε από το στόμα. Αν λαμβάνεται αντιπηκτικά ή φάρμακα για σακχαρώδη 
διαβήτη, επικοινωνήστε με τον ιατρό.     

• Τέσσερις ημέρες πριν από την εξέταση διακόψετε, αν τυχόν λαμβάνετε, φάρμακα 
για την αντιμετώπιση διάρροιας, αλλά συνεχίστε τα υπόλοιπα. 

• Τρεις ή καλύτερα τέσσερις ημέρες πριν από την εξέταση: 
Ακολουθείστε δίαιτα με φαγητά από την  ακόλουθη λίστα: 
βραστό ή στον ατμό λευκό ψάρι, βραστό κοτόπουλο, βραστά αυγά, σκληρό τυρί, λευκό 
ψωμί ψίχα, βούτυρο ή μαργαρίνη, πατάτες (χωρίς φλούδα) βραστές, ζωμός κρέατος χωρίς 
υπολείμματα, ζελέ χωρίς φρούτα ή υπολείμματα, ζωμός κομπόστας χωρίς φρούτα ή 
υπολείμματα, χυμοί (όχι κόκκινου χρώματος) χωρίς ίνες ή κομμάτια φρούτων, καφές χωρίς 
γάλα ή κρέμα (όχι ο “ελληνικός”), τσάι χωρίς υπολείμματα, χαμομήλι και καταναλώστε 
άφθονο νερό.     

• Μην καταναλώνετε φαγητά πλούσια σε φυτικές ίνες, όπως φρούτα και λαχανικά, 
όσπρια, σαλάτες και δημητριακά, ξηρούς καρπούς, καλαμπόκι, ψωμί ολικής 
αλέσεως, μανιτάρια,     γάλα ή γαλακτοκομικά, φαγητά με σάλτσες, τηγανητά και 
κόκκινο ή ροζέ κρέας. 

• Την ημέρα πριν από την εξέταση:     
o Αγοράστε από το φαρμακείο ένα κουτί FORTRANS ή Klean Prep ή αν δεν 

υπάρχουν αυτά Eziclen ή το Effecol-Prep ή PicoPrep σε συνεννόηση με τον 
ιατρό που θα κάνει την εξέταση.         

o Λάβετε  πρωινό και μεσημεριανό από τροφές της λίστας με τα 
επιτρεπόμενα. 

o Αν η εξέταση γίνει το επόμενο πρωί, για δείπνο πιείτε 
o  μόνο υγρά και από τις 16:00 και μετά: διαλύστε κάθε ένα φακελάκι από 

FORTRANS ή το αντίστοιχο σκεύασμα  σε 1 λίτρο εμφιαλωμένο νερό και 
πιείτε σιγά-σιγά 4 λίτρα (ένα ποτήρι ανά 20-30 λεπτά περίπου). Καλό είναι 
το διάλυμα που φτιάχνετε με το νερό και το καθαρτικό να το λαμβάνετε 
δροσερό ή κρύο και να μην προσθέσετε σε αυτό παγάκια ή πρόσθετα 
γεύσης, όπως χυμό, γλυκαντικά, μέλι ή κάτι άλλο.          

o Αν η εξέταση γίνει απόγευμα, την ίδια ημέρα (δηλ. την ημέρα της 
εξέτασης): 
▪ Αγοράστε από το φαρμακείο ένα κουτί FORTRANS ή αντίστοιχο 

σκεύασμα.      
▪ Λάβετε ως πρωινό υγρά από τα επιτρεπόμενα της λίστας και μετά 

από 2-3 ώρες διαλύστε κάθε ένα φακελάκι από FORTRANS σε 1 
λίτρο εμφιαλωμένο νερό και πιείτε σιγά-σιγά 3-4 λίτρα (ένα ποτήρι 
ανά 15 λεπτά περίπου). Η όλη διαδικασία θα πρέπει να έχει 
ολοκληρωθεί 5 ώρες πριν από την εξέταση. Καλό είναι το διάλυμα 
που φτιάχνετε με το νερό και το FORTRANS να το λαμβάνετε 
δροσερό ή κρύο και να μην προσθέσετε σε αυτό παγάκια ή 
πρόσθετα γεύσης, όπως χυμό, γλυκαντικά, μέλι ή κάτι άλλο. 

 
Παρόμοια ισχύουν και για το Klean-Prep.  



platonae.gr  

Οι προετοιμασίες είναι ενδεικτικές, απαιτείται επικοινωνία με τον /την Ιατρό και δύναται 

να διαφοροποιηθούν. Συμβουλευτείτε τον ιατρό σας. 

Η εταιρεία δεν ευθύνεται για τυπογραφικά λάθη. 

Σελίδα 2 από 2 

 

Τα σκευάσματα Eziclen και Effecol Prep & Pico Prep  έχουν ίδιες οδηγίες, ωστόσο μπορείτε 
να επικοινωνήσετε με τον ιατρό για διευκρινήσεις. 
 

• Θα πρέπει να περιμένετε αυξημένες εντερικές κινήσεις και τελικά διάρροια εντός 3 
περίπου ωρών από τη λήψη της πρώτης δόσης των καθαρτικών. Κάποιου είδους 
πόνος στην κοιλιά είναι αναμενόμενος. Πρέπει να είστε κοντά σε τουαλέτα κατά 
την προετοιμασία. Σε περίπτωση ερεθισμού του πρωκτού από τις κενώσεις 
μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τοπικές αλοιφές ή κρέμες, όπως αυτές που 
περιέχουν     ψευδάργυρο (π.χ. Frezyderm Baby Cream ή Hydrovit Zinco ή 
Sudocream). 

• Μη ξεχνάτε να πίνετε άφθονα υγρά και επιπλέον υγρά αν διψάτε.     
• Αν σε κάποιο στάδιο της προετοιμασίας αισθανθείτε ναυτία ή κάνετε 

έμετο,     επικοινωνήστε με τον ιατρό ή μπορείτε να διακόψετε για 1-2 ώρες την 
προετοιμασία, να λάβετε, αν συνεχίζεται η ναυτία ή 1 δισκίο Primperan 10mg από 
το στόμα ή 1 υπόθετο Vomex και να συνεχίσετε την προετοιμασία μετά από 1 ώρα 
περίπου και αφού υποχωρήσουν τα συμπτώματα.      

• Σε περίπτωση συνεχιζόμενου ή έντονου κοιλιακού πόνου ή εμφάνισης 
εξανθημάτων, φαγούρας ή πρηξίματος, όπως και χαμηλής πίεσης ή εντερικής 
απόφραξης (ειλεός) μην πάρετε τα φάρμακα και επικοινωνήστε με τον ιατρό. 

• Αν έχετε αλλεργία σε καθαρτικά, νεφρική, καρδιακή ή ηπατική ανεπάρκεια, μην 
πάρετε μόνοι σας τα φάρμακα, αλλά επικοινωνήστε με τον ιατρό για ειδικές 
οδηγίες.          

• Μη ξεχάσετε την ημέρα της εξέτασης να είστε νηστικός ή νηστική (ούτε νερό ή 
καφέ ή χυμό) για τουλάχιστον 6 ώρες και  να έχετε μαζί σας τις 
εργαστηριακές  εξετάσεις σας, ενημερωτικά ή άλλα χρήσιμα στοιχεία, να έχετε μαζί 
σας     κάποιο συνοδό και να μην οδηγήσετε μετά από την εξέταση. 

• Για οποιοδήποτε πρόβλημα σας εμφανιστεί ή απορία μη διστάσετε να 
επικοινωνήσετε με τον ή την ιατρό. 
 

ΓΑΣΤΡΟΣΚΟΠΗΣΗ  

 
Μη φάτε οποιαδήποτε τροφή (νηστεία) για 7 ώρες και όχι υγρά για 4-5 ώρες  πριν από την 
εξέταση.  
Ρωτήστε το γιατρό σας αν θα πάρετε κανονικά τα φάρμακά σας 

 

ΟΡΘΟΣΚΟΠΗΣΗ  
Μια ώρα πριν την εξέταση ένα (1) ENEMA COOPER  

 

 

 

 

 


