
                   
 

 

 

 

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΟΛΙΚΗΣ ΚΟΛΟΝΟΣΚΟΠΗΣΗΣ  ΜΕ EZICLEN 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΞΕΤΑΣΗΣ  : / / 2018    ΩΡΑ:  

Η προετοιμασία διαρκεί 3 ημέρες. Για να είναι επιτυχής η εξέταση που θα 
κάνετε είναι αναγκαίο να είναι καθαρό όλο το παχύ έντερο. Για αυτό το λόγο 
παρακαλούμε να ακολουθήσετε τις παρακάτω οδηγίες επακριβώς. 

α.) Δίαιτα (2 ημέρες πριν την εξέταση) 

 Τροφές 
Επιτρέπονται : Κρέας ή ψάρι, κοτόπουλο, αυγό βρασμένο, πατάτες, 
ζωμός, ζελέ, κομπόστα, χαμομήλι, ρύζι, μακαρόνια και λευκό ψωμί. 
Απαγορεύονται : Λαχανικά, φρούτα, όσπρια, ξηροί καρποί,  ψωμί 
ολικής αλέσεως,  

 Υγρά                                                                                                             
Πίνετε αρκετά ποτήρια νερό την ημέρα για τις τρεις ημέρες της 
προετοιμασίας. Μια ποσότητα υγρών μπορείτε να την αντικαταστήσετε 
με χυμούς χωρίς ανθρακικό ή ίνες. 

β.) Καθαρτικά 

 

1. Το μεσημέρι την παραμονή της εξέτασης  φάτε σούπα φιδέ ή 
μακαρόνια με τυρί χωρίς σάλτσα ή σαλάτα.  
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Ανοίξτε την φιάλη EZICLEN στις 18:00 
μ.μ.  και μεταφέρετε το περιεχόμενο στο 
κύπελλο . 
Προσθέστε νερό στο φάρμακο έως ότου το 
επίπεδο του διαλύματος φτάσει μέχρι την 
γραμμή ( περίπου 0,5 L) 



 

 

 

 
 

 

                                                                                          
                    

 

Επαναλαμβάνετε την ίδια διαδικασία το πρωί  της εξέτασης ( περίπου στις 
06:00π.μ ) . Σε κάθε περίπτωση ( πρωινό / απογευματινό ραντεβού ) θα 
πρέπει να έχετε ολοκλητώσει την διαδικασία τουλάχιστον 1 ώρα πριν από την 
πραγματοποίηση της εξέτασης. 
 
 

γ.) Φάρμακα 

 Προσοχή !!! Φάρμακα όπως ασπιρίνη, Salospir, Sintrom, Plavix, 
Iscover ή άλλα αντιπηκτικά θα πρέπει να διακοπούν από 5 ημέρου 
πριν την εξέταση ( αφού ενημερωθεί ο θεράπων ιατρός σας. ) 

 Λοιπά φάρμακα μπορούν να λαμβάνονται κανονικά και μέχρι την 
ημέρα της εξέτασης. 

 Εάν είστε διαβητικός παρακαλούμε να επικοινωνήσετε μαζί μας για να 
ενημερωθείτε για τον τρόπο λήψης των δισκίων ή της ινσουλίνης. 

Δ.) Μικροβιολογικές εξετάσεις που πρέπει να έχει μαζί του ο ασθενής : 

 Γενική Αίματος 

 Χρ. Ροής & χρ. Πήξης 

 INR 

 

Πιείτε σταδιακά το υγρό που 
περιέχεται στο κύπελλο σε 

διάστημα 60 λεπτών. 

Πιείτε σταδιακά 3 ακόμα 
κύπελλα με νερό ή διαυγές 
υγρό ( τσάι – χαμομήλι ) , σε 
διάστημα 3 ωρών περίπου 
έως τις 22:00. 


