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Przygotowanie do badania jelita grubego
(wlew doodbytniczy)

Wlew doodbytniczy jelita grubego polega na podaniu przez odbyt środka
cieniującego – siarczanu barytu, który wypełnia jelito grube, a następnie wykonuje
się zdjęcia rentgenowskie, które są praktycznie odlewem jelita grubego.
Na badanie należy zgłosić się ze skierowaniem od lekarza!!!
Przed wykonaniem badania jelita grubego (wlewu doodbytniczego) należy stosować się do
poniższych zaleceń:
•
•

•
•

•

Od około tygodnia przed badaniem nie należy spożywać owoców pestkowych.
Przez 3 doby przed badaniem należy stosować dietę płynną, bezresztkową (herbata z
cukrem, galaretki, buliony). Jelito musi być oczyszczone, wtedy uzyskany obraz będzie
wyraźny.
Przeddzień badania i w dniu badania nie należy spożywać żadnych posiłków.
Od około godziny 14.00 należy wypić preparat przeczyszczający Fortrans (preparat
dostępny jest na receptę, którą wystawia lekarz kierujący na badanie. Przed zastosowaniem
preparatu FORTRANS prosimy o przeczytanie ulotki informacyjnej dołączonej do
preparatu). Przygotowujemy go rozpuszczając w wodzie w stosunku 1 saszetka na 1 litr.
wody 4 litry preparatu Fortransu należy wypić w przeciągu 5-6 godzin. Smak roztworu
można w razie potrzeby poprawić poprzez dodanie soku z cytryny. Preparatu nie można
podawać osobom z niedrożnością jelit oraz z objawami zespołu ostrego brzucha.
Leki
W dniu badania należy zażyć wszystkie leki przyjmowane na stałe.

Niezbędne informacje przekazywane lekarzowi
• Pacjent powinien dostarczyć dokumentację wcześniej wykonanych badań obrazowych i karty
informacyjne ze szpitala.
Przeciwwskazania
• Ciąża
Przebieg badania
Badanie trwa zazwyczaj 30-60 minut, do badania należy zdjąć odzież i założyć jednorazowy
fartuch ochronny. W trakcie badania pacjent leży na lewym boku przed ekranem rentgenowskim,
specjalnym cewnikiem podawana jest przez odbyt papka barytowa i powietrze, które pozwalają
uwidocznić ściany jelita. W czasie podania papki barytowej pacjent może odczuwać parcie na
stolec. W trakcie badania, na prośbę lekarza, pacjent zmienia pozycje ciała, co pozwala na
uwidocznienie całego jelita grubego. Następnie wykonywane są zdjęcia rentgenowskie. Kilka dni
po badaniu pacjent obserwuje białą papkę w stolcu. Po badaniu należy spożywać przez kilka dni
duże ilości płynów. Badanie jest bezbolesne.

