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PRACOWNIA ENDOSKOPII  

 
PRZYGOTOWANIE DO GASTROSKOPII DIAGNOSTYCZNEJ 

 
Szanowni Państwo, w trosce o należyte przygotowanie do badania prosimy o uważne 
przeczytanie poniższych informacji i zaleceń. 
 
1. W dniu badania, aż do chwili jego wykonania ZABRANIA SIĘ przyjmowania jakichkolwiek posiłków i 

picia płynów w okresie od 6 do 8 godzin przed badaniem. 
2. Osoby z chorobami wymagającymi stałego, regularnego przyjmowania leków (np. 

nadciśnienie tętnicze, choroby serca, padaczka i inne) w dniu badania powinny zażyć poranną 

dawkę leku popijając niewielką ilością wody. 
3. Osoby chorujące na cukrzycę powinny skonsultować z lekarzem sposób przygotowania do 

badania oraz poinformować o cukrzycy rejestrację naszej pracowni. 
4. Osoby przyjmujące leki obniżające krzepliwość krwi (np. acenocumarol, sintrom, ticlid lub 

aspiryna, acard, warfin, Xarerlto, Pradaxa, acesan i inne) powinny o tym poinformować lekarza 
wykonującego badanie. 

5. Kobiety ciężarne i matki karmiące piersią powinny skonsultować z lekarzem sposób 

przygotowania do badania. 
6. Prosimy o przyniesienie i pokazanie lekarzowi przed badaniem posiadanej dokumentacji 

medycznej np. kart wypisowych z leczenia szpitalnego, opisów poprzednio wykonanych badań 

endoskopowych, wyników badań histopatologicznych. 
7. Pacjenci powinni dokładnie znać nazwy i dawki przyjmowanych leków lub posiadać ich spis. 
8. Osoby wymagające okularów do czytania proszone są o zabranie ich ze sobą. 
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