
Előkészítés ENDOGOL oldattal 
 
Tisztelt Betegünk! 
 
Kérjük, az alábbi utasításokat minél pontosabban tartsa be, hiszen a megfelelő előkészítés az 
Ön érdekét szolgálja. Fontos szempont az is, hogy csak az alaposan kitisztított bélben 
ismerheti fel a vizsgáló orvos az ott látható kisebb elváltozásokat. Amennyiben 
szívelégtelenségben szenved, vagy inzulinos cukorbeteg, kérje ki előre kezelő és/vagy 
háziorvosa véleményét az előkészítéssel kapcsolatban. 
Megjelenésekor kérjük hozza magával a személyi igazolványát, amennyiben van: biztosítási 
(TAJ) kártyáját, beutalóját, az előző egészségügyi dokumentációit. 
Amennyiben bármilyen ok miatt a fenti időpontban nem áll módjában megjelenni, kérjük 
jelezze azt (legalább) 48 órával a tervezett vizsgálat előtt a +36 20 584 2942 telefonszámon 
(Egészségház Recepciója), munkanapokon 08.00-tól 16.00-ig. 
Ha lemondás nem történik és az időpontra mégsem jön el, az előleg befizetése 
rendelkezésre állási díjként az orvosok részére kifizetésre kerül, nem térítjük vissza. 
Ezért mindenképp kérjük az időben való lemondást! 
 

Betegtájékoztató (weboldal:    bel-tisztitas.hu) 
 
Vizsgálat előtt 3-4 nappal nem (!) ajánlott a következő ételek fogyasztása: Gyümölcs, saláták, 
zöldségek, rizs, müzli, diók, őrölt gabonafélék (pl. korpás, magos kifli). 
Viszont ehet rostmentes ételeket, úgy mint: darálthús, baromfi, sonka, krumplipüré, 
almapüré, tejtermékek, sajtok, tejbegríz, levesek, fehér kenyér, kolbász (bőr nélkül). 
Fogyasszon sok folyadékot, napi 2-3 litert, vagy többet! 
 

Ha a beavatkozás délután történik 
-1 nappal a vizsgálat előtt délben könnyű ebédet fogyaszthat. Száraz ételt a továbbiakban már ne 
fogyasszon. 
-14 órakor 3 liter vízben oldjon fel 3 tasak Endogol port, ebből 2 litert fogyasszon el 2 óra alatt 
(15 percenként 2-3 dl-nyit). A megmaradt 1 liter oldatot helyezze hűtőszekrénybe. A nap további 
részében még 1 liternyi folyadékot igyon kedve szerint (tea, ásványvíz, rostmentes 
gyümölcslevek). 
-A hűtőszekrényben lévő 1 liter oldatot este 19 órakor 1 óra alatt 4 egyenlő részre osztva 
fogyassza el, és kb. 1 liter további folyadékot fogyasszon el még az este folyamán. 
-A vizsgálat reggelén 8 órakor a maradék 1 tasak Endogol port oldja fel 1 liter folyadékban, és 1 
óra alatt 4 részre osztva fogyassza el. Még egy liternyi folyadékot fogyasszon el. 
-A vizsgálat előtt 3 órával már ne fogyasszon semmit! 
Mivel a készítmény csökkenti a szájon át alkalmazott gyógyszerek felszívódását, ezért 
amennyiben bármilyen gyógyszert szed, konzultáljon kezelőorvosával az Endogol bélmosó 
folyadék használata előtt. 

Az előkészítés alatt ajánlott kényelmes ruhát viselni. 
 
A vizsgálat napján enni, dohányozni tilos. A reggeli órákban 1-2 csésze tea, vagy kávé 
(tej nélkül) elfogyasztható. Állandó gyógyszerek – vérnyomáscsökkentők, 
szívgyógyszerek – bevehetők. 
 
Az előkészítéshez szükséges anyag a gyógyszertárakban recept nélkül kapható! 
 
Az endoscopos vizsgálat előtt kérjük, hogy végeztessen el labor vizsgálatot (Vérkép, máj-, 
vesefunkció, vizelet, Na, K, INR), altatás esetén pedig a labor mellett egy EKG vizsgálatot! 
Mindkét vizsgálat (labor, EKG) megtalálható Egészségházunkban is! 
 

KÖSZÖNJÜK, HOGY EGÉSZSÉGHÁZUNKAT VÁLASZTOTTA! 


