KOLONOSKOPIE parciální
= sigmoideoskopie

KOLONOSKOPIE
totální

POPIS: toto vyšetření nahrazuje dříve používanou rigidní rektoskopii. Používá flexibilní
přístroj délky 60 cm. Lze vyšetřit levý tračník
cca do oblasti lineálního ohbí. Velmi detailně
posoudí zánět, přítomnost polypů, divertiklů,
zúžení v dané oblasti.

VÝHODA: základní vyšetření při prevenci
CRC kolorektálního karcinomu a pozit. vyš.
OK. Možnost současného odstranění polypů
a provádění léčebných výkonů dle patologie.

DOBA TRVÁNÍ: 5 minut.
PŘÍPRAVA: 2 klysmata Yal 1,5–2 hod. před
vyšetřením, dieta není nutná.
ZÁTĚŽ PACIENTA: mírná, krátké pocity tlaku,
nafouknutí.
VÝHODA: krátké bezpečné, nenáročné vyšetření nejrizikovější oblasti tračníku s vysokou
výpovědní hodnotou. Ideální jako rychlé
úvodní vyšetření pro drobnou enterorhagii –
tj. krev na papíře, kapání do místy, jako úvodní
vyšetření při průjmech k vyloučení ulcerosní
kolitidy nebo jiného zánětu, při svědění
a tlaku a bolesti v konečníku, u fissur…
Není nutné vyšetření koagulace a trombo!
Není nutná premedikace a doprovod!

NEVÝHODA: vyšší náročnost pro pacienta,
pocit plnosti, nafouknutí a tlaky po vyšetření,
dietní opatření 2–3 dny před vyšetřením,
náročnější příprava: vypití 3–5 litrů tekutin.
TYPY PŘÍPRAVY: Fortrans 3–4 litry, fosfát
2× 75 ml a následně 2–3 litry tekutiny, Picoprep, Moviprep – ochucené přípravky.

KOMPLETNÍ
PROKTOLOGICKÉ

OŠETŘENÍ
SPECIALISTOU

Odběr koagulace, trombo před vyšetřením.
PREMEDIKACE: Dolsin, Dormicum i. v., – nutnost odvozu a doprovodu, častější projevy
hypotense, motání a obluzení…
Entonox inhalace – za 30 minut možno řídit
automobil!
Vyšší procento komplikaci – krvácení, perforace po polypektomiích a terapeutických
zákrocích.

NEVÝHODA: není určeno pro prevenci kolorektálního karcinomu v ČR.

www.privgastro.cz

MUDr. Petr Richter, CSc.
Husova 76, 460 01 Liberec 1
tel.: +420 485 102 265
e-mail: info@privgastro.cz

ANOSKOPIE
POPIS: vyšetření konečníku a análního kanálu v délce cca 6–7 cm anoskopem na levém
boku nebo v gynekologické poloze.
Doba trvání: 2–3 minuty.
PŘÍPRAVA: Yal klysma nebo glycerin čípek,
případně bez přípravy.
ZÁTĚŽ PACIENTA: minimální.
VÝHODY: detailní přehled oblasti hemoroidů, kanálu análního s posouzením případné
píštěle, fissury…
NEVÝHODY: nelze vyloučit příčinu krvácení,
zánětu, bolesti a patologii ve vlastním rektu
cca nad 10 cm a v sigma-descendens.
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