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Dvoudenní příprava na CT kolonoskopie 

 

Dva dny před vyšetřením 

• lehké jídlo beze zbytků 

• zajistit dostatek tekutin 

 

• v 8 hodin ráno 1 stříkačka 20 ml ULTRAVIST do 500 ml vody 

• v 8 hodin večer 1 stříkačka 20 ml ULTRAVIST do 500 ml vody 

 

Jeden den před vyšetřením 

• lehké jídlo beze zbytků 

• zajistit dostatek tekutin 

 

• v 8 hodin ráno 

o FORTRANS dle doporučení (1 sáček) 

o 2 tablety BISACODYL-K 

o 1 stříkačka ULTRAVIST do 500 ml vody 

• v 8 hodin večer 

o FORTRANS dle doporučení  

o 2 tablety BISACODYL-K 

o 1 stříkačka ULTRAVIST do 500 ml vody 

 

V den vyšetření 

• nalačno 

• 1 tableta BISACODYL-K 
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Co je CT kolonoskopie? 

 

 

Jedná se o detailní zobrazení vnitřního povrchu tlustého střeva. Tato „virtuální CT endoskopie“ je již 

zavedenou radiologickou technikou k zobrazení široké škály patologických změn stěny střeva. 

Podmínkou uspokojivého výsledku je dokonalé vyprázdnění tlustého střeva obdobně jako u klasické 

kolonoskopie. 

Vyšetření je šetrnější, nezavádí se vyšetřovací přístroj do tlustého střeva, provede se jen jeho lehké 

naplnění vzduchem. Při vyšetření však nelze odstraňovat polypy a brát vzorky z patologických ložisek. 

Vlastní diagnostický výkon na CT probíhá tak, že po řádné přípravě, intravenózní aplikaci Buscopanu 

(lék na snížení napětí střeva) a kontrastní látky, se v pozici na boku do konečníku zavede cévka, přes 

kterou se tračník lehce naplní vzduchem. Provede se vyšetření na zádech a následně po otočení na 

břiše.  

Celé vyšetření trvá asi 10 minut. 

 

 

Co znamená lehké jídlo? 

• Nejlépe polévkové vývary, šunka, krůtí prsa, ryby… 

 

Nekonzumujte 

• Zelenina, ovoce, tučná jídla, máslo, mléko, sýry, hovězí a vepřové maso, cereálie 

 

Tekutiny 

• voda, bujón, káva, čaj (cukr povolen) 

 

 


