
                  Příprava pacientů před skiaskopickým vyšetřením
Pokud užíváte léky ráno, vezměte si je i v den vyšetření a zapijte je douškem vody!

Polykací akt a jícen – 2 hodiny před vyš. nejíst, nepít, nekouřit, nežvýkat žvýkačku.

Flebografie – nejméně 4 hodiny lačný.

Pasáž GIT – nejméně 4 hodiny lačný.

Fistulografie – bez přípravy.

Radikulografie a perimyelografie – nejméně 4 hodiny lačný.

Uretrocystografie – těsně před vyšetřením se vymočit.

Cystografie a mikční cystouretrografie – těsně před vyšetřením se vymočit.

Dakryocystografie – nemalovat se.

Irigoskopie
- provedená rektoskopie (nesmí být provedena biopsie)!
- několik dní před vyšetřením vysadit léky (je-li to možné, pacient by se o tom měl 
poradit se svým ošetřujícím lékařem) a to sedativa, antipsychotika, silná analgetika a 
spasmolytika                            
- 2 dny před vyšetřením: 
bezezbytková strava (vynechat nadýmavou stravu – luštěniny, syrová zelenina,ovoce, 
čerstvé a celozrnné pečivo ,maso, zcela vynechat mléko a všechny mléčné výrobky!), 
pít hodně tekutin (rostlinné šťávy, džusy, bujóny, polévky, vyhnout se nápojům 
obsahujícím CO2) 
- pokud nebude použit Fortrans: 100ml 20% MgSO4 ráno a v poledne 
- den před vyšetřením:
- lehká snídaně
- k obědu jen čistá polévka (bujón)
- dále jen tekutiny (na celý zbytek dne asi 2,5 – 3 l, ne mléko!)
- časně odpoledne vypít vyprazdňovací roztok – Fortrans (4 sáčky do 4l tekutin) 
- pokud nebude použit Fortrans: 100 ml 20% MgSO4 ráno a v poledne 
- večer před vyšetřením nebo ráno očistné klyzma (nálev 1-2 l vlažné vody do 
konečníku) s následným řádným vyprázdněním
- ráno v den vyšetření:
- přijít nalačno



Enteroklýza
- několik dní před vyšetřením vysadit léky (je-li to možné, pacient by se o tom měl 
poradit se svým ošetřujícím lékařem) a to sedativa, antipsychotika, silná analgetika a 
spasmolytika
- 2 dny před vyšetřením:
 bezezbytková strava (vynechat nadýmavou stravu – luštěniny, syrová 
zelenina,ovoce, čerstvé a celozrnné pečivo, maso, zcela vynechat mléko a všechny 
mléčné výrobky!), pít hodně tekutin (rostlinné šťávy, džusy, bujóny,polévky, vyhnout 
se nápojům obsahujícím CO2)
- den před vyšetřením:
- lehká snídaně
- k obědu jen čistá polévka (bujón)
- dále jen tekutiny (na celý zbytek dne asi 2,5 – 3 l, ne mléko!) 
- časně odpoledne vypít vyprazdňovací roztok (např. Fortrans)
- ráno v den vyšetření:
- přijít nalačno (od půlnoci nejíst, nepít, nekouřit)
- těsně před vyšetřením by neměl být prázdný močový měchýř (aby dostatečně 
vytlačil střevní kličky z malé pánve)

Žaludek a duodenum – od půlnoci před vyšetřením nejíst, nepít , 6 hodin před 
vyšetřením nekouřit, nežvýkat (jinak se zvyšuje sekrece žaludeční šťávy, která 
zhoršuje kvalitu vyšetření).

Angiografie – deflatulens (Espumisan) 2 tabl. ráno, v poledne a večer den před 
vyšetřením, 2 tabl. ráno  v den vyšetření, před vyšetřením nejméně 4 hodiny nejezte, 
čistou vodu můžete pít i krátce před vyšetřením.

IVU
- 2 dny před vyšetřením bezezbytková strava (vynechat nadýmavou stravu – 
luštěniny, syrová zelenina,ovoce, čerstvé a celozrnné pečivo, maso, zcela vynechat 
mléko a všechny mléčné výrobky!), vyhnout se nápojům obsahujícím CO2
- deflatulens (Espumisan) 2 tabl. ráno, v poledne a večer den před vyšetřením, 2 tabl. 
ráno  v den vyšetření
- v den vyšetření přijít nalačno (od půlnoci nejíst, nepít, nekouřit)
- u hospitalizovaných pacientů provést očistný nálev tlustého střeva
- těsně před vyšetřením vymočit

Cholangiografie T drénem - bez přípravy.

PTC a PTD - nejméně 4 hodiny lačný, 2 dny před výkonem -Ampicilin  1g ráno a 
večer, ex 2.den po výkonu, nebo dle ordinace lékaře.


