KOLONOSKOPİ HAZIRLIKLARI
1. Hastaların Kolonoskopi öncesi Sıvı - Berrak gıdalardan oluşan bir diyet yapması gerekmektedir.
2. Diyet işlemden 1 gün önce başlar. Tüm gün sürer (kahvaltı yapılmamalıdır.)
3. İşlem için 1 gün önceden diyetle beraber barsakları temizleyici ilaç kullanılır.
4. İlaç isteği yapan doktor tarafından reçeteye yazılır ve kullanılacak ilaca göre farklı
hazırlıklar yapılır.
5. Hastanın yiyebileceği berrak sıvı gıdalar: Haşlama et ve tavuk suyu (sadece suyu), çay,
nescafe, komposto suyu (tanesiz), posasız meyve suları, ıhlamur gibi berrak sıvı gıdalar
olmalıdır. Kola, gazoz, portakal suyu ve greyfurt suyu alınmamalıdır (gaz yaptığı için).
6. Refakatçi ile gelinmeli, ancak refakatçi işlem esnasında yanında bulunması için değil,
işlem sonunda hastaya eşlik etmesi içindir.
7. İşlem sırasında yapılan ilacın etkisiyle hastanın refleksleri zayıflayacağından, işlemden
sonra gün boyunca hastanın araba kullanmaması gereklidir.
8. İşlem esnasında sakinleştirici ilaç yapılacağından, Eforlu EKG gibi tetkiklerini mutlaka
gastroskopiden önce yaptırması gerekmektedir.
9. Hastanın su içmesini gerektirecek USG, Tomografi, MR gibi tetkiklerini Kolonoskopiden
en az 4 saat önce yaptırması gerekmektedir. Su içmesini gerektirmeyecek USG, Tomografi,
MR gibi tetkiklerini de yine Kolonoskopiden önce yaptırması gerekmektedir. Çünkü kolonoskopi esnasında barsaklara hava verileceğinden görüntüyü yanıltma ihtimali vardır.
10. Diyabet hastaları insülin ya da oral diyabet ilaçları kullanıyorsa; Gastroskopi günü
kesinlikle insülinin sabah dozunu yapmamalı, ilaçlarının sabah dozunu almamalıdır. İşlem
sonrası ilacını alabilir, insülinini yapabilir.
11. Eğer kanı sulandırıcı ilaçlar (Aspirin, Coumadin vb.) kullanıyorsa; ilaçlarını 3 gün, KOZ
hastanemiz için en az 1 hafta önceden kesmesi gerekeceğinden mutlaka bu ilaçları ile ilgili
olarak kendisini takip eden doktoruna danışmalıdır.
12. Sigorta ile ilgili provizyon işlemlerini randevu tarihinden önce yaptırması gereklidir.
(Kolonoskopi öncesi diyet yapmak gerektiğinden, sigortanın karşılamaması durumunda
hastanın mağdur olmaması için.)
13. Eğer banka mensubuysa; yanında sevki ile randevudan 15 dakika önce gelmesi gereklidir.
14. Endoskopik işlemler de tetkiktir ve doktor istemi olmadan yapılmamaktadır. Bu nedenle mutlaka doktor isteğinin olması gerekmektedir (Doktor isteği olmadan sigorta da
onay vermemektedir.)

GOLYTELY İLACI HAZIRLIKLARI
Kolonoskopi yapılacak günden bir gün önce:
1. Sabah : GOLYTELY adlı ilaç 4 litre su içerisine karıştırılmalı (asla içerisine şeker, meyve
suyu, kola vb. katkı maddeleri karıştırılmamalıdır.) Hazırlanan karışım 1 saat buzdolabında
bekletildiğinde içimi kolaylaşacaktır. Hasta normal bir kahvaltı yapabilir.
2. Öğlen 11:00 ile 13:00 arası: Öğle yemeğinde berrak sıvı gıdalar yemelidir.
3. Öğleden sonra 17:00 ile 18:00 arası: Hazırlanan Golytely solüsyonundan içmeye
başlamalıdır. Her 10 dakikada bir 240 ml. yani bir bardak solüsyondan içmeli, asla daha
hızlı ve daha yavaş içmemelidir. Aksi takdirde ilaç yeterince etkili olmayacaktır. Tüm
solüsyon bitinceye kadar içilmelidir.
4. Yaklaşık 21:00 da: Golytely solüsyonunun bitmesi gerekir.
5. Yaklaşık 22:00 da: Tüm barsağın temizlenmesi ve tuvalete çıkması bitecektir. Böylece
hasta rahat bir gece geçirecektir. Kolonoskopi yapılacak gün birşey yenmemeli ve
içilmemelidir.
Not: (Diğer Kolonoskopi hazırlıklarından farklı olarak) USG, Tomografi, MR gibi tetkiklerinizi Kolonoskopiden önce yaptırmanız gerekmektedir. Çünkü kolonoskopi esnasında
barsaklara hava verileceğinden görüntüyü yanıltma ihtimali vardır.
ORAL FLEET (FLEET FOSFOSODA) İLACI HAZIRLIKLARI
1. Randevunuzdan bir gün önce hastanın sıvı diyete başlaması gerekmektedir.
2. Hastanın gün boyu 6-7 litre sıvı alması gerekmektedir. Saatte 2-3 bardak sıvı alması
yeterli olacaktır.
3. Eczaneden oral fleet 90 ml. (Fleet fosfosoda) alınmalıdır.
4. Randevudan bir gün önce saat 12:00'da ilacın yarısı (45 ml.) yarım bardak meyve suyu
ile sulandırılıp içilmelidir.
5. İlacın kalan yarısı ise (diğer 45 ml) randevudan bir gün önce akşam saat 21:00'da
içilmelidir.
6. Randevu saatinden 4 saat önce sıvı alma işlemi kesilmelidir.
GASTRODUENDOSKOPİ HAZIRLIKLARI
1. Hastanın 8 saat aç olması gereklidir.
2. Refakatçi ile gelinmeli, ancak refakatçi işlem esnasında yanında bulunmayacak, işlem
sonunda hastaya eşlik edecektir.

3. İşlem sırasında yapılan ilacın etkisiyle hastanın refleksleri zayıflayacağından, işlemden
sonra gün boyunca hastanın araba kullanmaması gereklidir.
4. Hastanın su içmesini gerektirecek USG, Tomografi, MR gibi tetkiklerini Gastroskopi ile
aynı gün yaptırmaması gerekmektedir. Su içmenizi gerektirmeyecek USG, Tomografi, MR
gibi tetkiklerinizi Gastroskopiden önce yaptırması gerekmektedir. Çünkü gastroskopi
esnasında mideye hava verileceğinden görüntüyü yanıltma ihtimali vardır.
5. İşlem esnasında sakinleştirici ilaç yapılacağından, Eforlu EKG gibi tetkiklerini mutlaka
gastroskopiden önce yaptırması gerekmektedir.
6. Diyabet hastaları insülin yada oral diyabet ilaçları kullanıyorsa; Gastroskopi günü
kesinlikle insülinin sabah dozunu yapmamalı, ilaçlarının sabah dozunu almamalıdır. İşlem
sonrası ilacını alabilir, insülinini yapabilir.
7. Eğer kanı sulandırıcı ilaçlar (Aspirin, Coumadin vb.) kullanıyorsa; ilaçlarını 3 gün, KOZ
hastanemiz için en az 1 hafta önceden kesmesi gerekeceğinden mutlaka bu ilaçları ile
ilgili olarak kendisini takip eden doktoruna danışmalıdır.
8. Sigorta ile ilgili provizyon işlemlerini mümkünse randevu tarihinden önce ya da randevu günü erken gelerek yaptırması gereklidir (Koç Allianz ve Yapı Kredi için 20 dakika diğer
sigortalar için 30 dakika önce).
9. Eğer banka mensubuysa; yanında sevki ile randevudan 15 dakika önce gelmesi gereklidir.
10. İşlem doktor istemi olmadan yapılmamaktadır. Bu nedenle mutlaka doktor isteğinin
olması gerekmektedir.
FLEKSIBLE SİGMOİDOSKOPİ HAZIRLIKLARI
Genel hazırlıklar:
1. İşlemden 1,5 saat önce Rektal Fleet Enama makattan uygulanır.
2. Hasta uygulama sonrası 10-15 dakika bekledikten sonra tuvalete gider, başka bir
hazırlık gerekmez.
Genel Bilgiler
1. İşlem esnasında sakinleştirici ilaç uygulanması gerekmeyecektir.
2. Bu işlem için hastanın aç olması gerekmez. Ancak yakın saatte çok ağır bir yemek
yememesi tavsiye edilir.
3. Sigorta ile ilgili provizyon işlemlerinin mümkünse randevu tarihinden önce ya da
randevu günü erken gelerek yaptırılması gereklidir (Koç Allianz ve Yapı Kredi için 20 dakika

diğer sigortalar için 30 dakika önce).
4. Eğer banka mensubuysa yanında sevki ile randevudan 15 dakika önce gelmesi gereklidir.
5. Flexible Sigmoidoskopi (Prof. Dr. NurdanTözün)
6. Prof. Dr. Nurdan Tözün, bu tetkikin başarılı olması için barsağınız çok iyi temizlenmesini
istemektedir.
Hazırlık
Prof. Dr. Nurdan Tözün, Fleksible Sigmoidoskopi için hastalarının Oral Fleet Fosfosoda
başlığının altında bulunan hazırlığına uygun hareket etmelerini istemektedir.
REKTOSKOPİ HAZIRLIĞI
1. İşlemden 1,5 saat önce önce Rektal Fleet Enama makattan sıkılır.10-15 dakika bekledikten sonra tuvalete gidilir.
2. Başka bir hazırlık gerekmez.
3. Bu işlemlerde açlık gerekmez.
4. Sedasyon uygulanmaz.
5. Ancak yakın saatte çok ağır bir yemek yenmemesi tavsiye edilir.

