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                  WLEW KONTRASTOWY DOODBYTNICZY                                           F-27 

Termin badania  

godz. zgłoszenia do Recepcji  

(ze względu na specyfikę badania, godzina może ulec opóźnieniu) 

 
Badanie polega na wypełnieniu jelita grubego środkiem kontrastowym podanym doodbytniczo „per 
rectum” pod kontrolą rentgena, oraz wykonaniu serii zdjęć. 
Badanie wykonywane  jest odpłatnie  

Na badanie wymagane jest  skierowanie lub zlecenie lekarskie. 
Badanie wykonuje się po odpowiednim przygotowaniu, polegającym na oczyszczeniu jelita grubego z resztek 
pokarmowych. 
W tym celu należy wykupić w aptece lek  – uwaga konieczna jest recepta od lekarza kierującego na badanie.  
Najczęściej stosowany preparat to: Fortrans, ( 4 saszetki)  

Wybór leku należy do lekarza i pacjenta, stosownie do ogólnego stanu zdrowia i ewentualnych chorób 

towarzyszących. 
 
Przygotowanie do badania: 

 na 4 dni przed planowanym badaniem nie należy spożywać chleba gruboziarnistego, owoców ani warzyw 
pestkowych (np. ogórki, pomidory, winogrona, mak, kiwi, truskawki)                                                                                

 w dniu poprzedzającym badanie: zjeść lekkie śniadanie, a na obiad do godziny 13.00 zjeść  zupę (bulion lub 
przecieraną) –jest to  ostatni posiłek przed badaniem. W godzinach 13.00-21.00, należy wypić zalecony 
środek wg załączonej do niego ulotki. 

    -  w dniu badania  pić płyny czyste, niegazowane nic nie jeść. 

 
Leki:  
W dniu badania należy zażyć wszystkie leki przyjmowane na stałe. 
 
W trakcie badania należy zgłaszać personelowi jakiekolwiek objawy niepożądane. 
Po badaniu w celu łatwiejszego wydalenia środka kontrastowego z organizmu zalecane jest spożycie 
około 2,5l wody niegazowanej lub napojów niesłodzonych w ciągu następnych 24 godzin.  
 
Odbioru wyniku proszę ustalić z lekarzem po zakończeniu badania. 
Wynik można odebrać osobiście lub na podstawie pisemnego upoważnienia w pokoju nr 17  (po wejściu 
do Szpitala w prawo) od Poniedziałku do Piątku w godzinach  8.00-19.00  
 

Sposób przygotowania do badania dostępny na stronie: www.bonifratrzy.krakow.pl      

____________________________________________________________________________________ 
W celu  rezygnacji lub zmiany terminu prosimy o informacje na numer  12/37 97 390 -   badania płatne, 

 e-mail: informacja@bonifratrzy.krakow.pl 
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