KOLOILEOSKOPIJA
Koloileoskopija je endoskopska preiskava, s katero pregledamo debelo črevo in končni del tankega
črevesja. To je najboljša metoda za odkrivanje bolezenskih sprememb na sluznici debelega črevesja
in danke.
Priprava na koloileoskopijo:
Za uspešno opravljeno preiskavo je izredno pomembno, da je črevo prazno (brez blata) in
popolnoma očiščeno. Nanjo se boste pripravili z zdravilom Moviprep. Pred kolonoskopijo boste
prejeli navodila za čiščenje in je zelo pomembno, da jih natančno preberete in upoštevate. Le tako
bo preiskava lahko opravljena varno in natančno.
Če prejemate zdravila proti strjevanju krvi (antiagregacijska ali antikoagulantna terapija) se morate
pred preiskavo nujno posvetovati z osebnim zdravnikom in z zdravili pravočasno prekiniti pred
endoskopijo. Preostala zdravila lahko zjutraj vzamete z malo vode.
S klikom na spodnjo ikono si lahko preberete več o pripravi na koloileoskopijo.
priponka za kliknit
Kako izgleda koloileoskopija:
Najprej lokalno apliciramo anestetični gel, ki zadnjik omrtvi ter uvedemo proktoskop in pogledamo
za prisotnost notranjih hemoroidov, fisur, fistul ali druge patologije zadnjika. Nato uvedemo
upogljiv endoskop za pregled sluznice debelega črevesja in končnega dela tankega črevesja. Le ta
ima na koncu majhno kamero, ki zdravniku omogoči pregled sluznice črevesja. Med preiskavo po
endoskopu uvajamo CO2 plin in s tem razpiramo črevesne vijuge za boljšo preglednost.
V primeru najdbe polipov jih z inštrumentom odstranimo, iz bolezensko spremenjene sluznice
lahko odvzamemo tudi biopsije za histološki pregled.
Med preiskavo lahko občasno občutite bolečino, zato je pomembno, da ves čas iztiskate zrak iz
črevesja. Pri posameznikih, ki so bili v preteklosti operirani na trebuhu ali imeli ginekološka
obolenja, je kolonoskopija zaradi brazgotin lahko pričakovano težja.
Novosti: Pri koloileoskopiji v našem centru ne uporabljamo več zraka za razpiranje črevesja, ampak
CO2 plin. S tem boste imeli manj težav (napihovanje, krči) po preiskavi, saj se bo C02 plin sam
absorbiral.
Po preiskavi:
Zaradi uvajanja CO2 plina med kolonoskopijo ne bo potrebno vstaviti črevesno cevko po preiskavi
in opraviti razplinjenja. Po preiskavi boste lahko odšli domov, pomembno pa je, da tisti dan
zaužijete vsaj 1 liter več tekočine. V primeru, da je bila opravljena večja polipektomija, vsaj 2 tedna
ne smete dvigovati težjih bremen (več kot 3 kg ) ali opravljati večjih fizičnih opravil.
Zapleti:
Po odstranitvi večjih polipov lahko pride do krvavitev, zato je v primeru pojava sveže krvi na blatu
potrebno obvestiti osebnega zdravnika. Možen zaplet je tudi perforacija – predrtja črevesne stene, v
tem primeru bo potrebna operacija.

