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Tisztelt Kollégák, Kolléganők! 

Az endoszkópos ambulancián a colonoscopos vizsgálatokat igyekszünk a legmagasabb színvonalon 

végezni, megfelelve a Magyar (MGT), az Európai  (ESGE) és az Amerikai (ASGE) endoszkópos társaság 

szigorú követelményeinek. A minőségi kolonoszkópia megvalósításához az eddig is rugalmas 

telefonos időpont egyezetés (3296, vagy 1114-es mellék) mellé kérjük az alábbi dokumentumok, 

receptek, tájékoztatók, beutalók ellátásával a beteget: 

 Előkészítéshez szükséges tájékoztató (Macrogolum, vagy Picoprep) 

 Diétás tájékozató (normál és diabetes étrend) 

 Recept (Macrogolum, vagy Picoprep) 

 Háziorvos Kolléga részére rövid kérés teljes vérkép, prothrombin és vércsoport vizsgálat 

elvégzésére (1 hónapon belüli megfelelő, amennyiben nem szed OAC készítményt) 

 Amennyiben a beteg első colonoscopios vizsgálata, egy rövid vizsgálati tájékoztatóval 

 Amennyiben OAC készítményt szed a beteg, kérjük állítsák át minimum 5 nappal LMWH-ra és 

lássák el a vizsgálat napjára érvényes prothrombin laborkérővel. 

Az előkészítéshez használt hashajtót a beutaló orvos döntésére bízzuk, de kérjük, hogy Macrogolum 

1540, vagy Picoprep készítmények közül válasszanak. A macrogolum 1540 olcsó (~200Ft) készítmény, 

de a betegek egyrésze nehezen tolerálja (hányás, émelygés). A Picoprep kellemes ízű, nem okoz 

émelygést, de lényegesen drágább (~4000Ft) hashajtó. A macrogolum felírása a következő módon 

történik: 

Rp./ 

Macrogolum 1540 

gta 300 (triacentem) 

DS: hashajtáshoz 

 

Altatásban végzett colonoscopiához továbbra is gasztrenterológiai konzultáció szükséges. 

A szükséges dokumentumok az intranet rendszeren keresztül és az intézetünk honlapján a 

http://onkol.hu/hu/invaziv-gastroenterologia webhelyen is elérhetőek.  

Segítségüket és megértésüket előre is köszönjük. 
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