
Informujte lékaře o v�ech lécích, které pravidelně užíváte a dodržte pak nařízení, které léky je možné před
gastroskopií užít, a které je potřeba vynechat. Vět�inou se vynechávají léky ovlivňující srážlivost krve a léky
obsahující kyselinu acetylsalicylovou. Léky ovlivňující srdeční činnost vysazovat vět�inou nemusíte.
Neopomeňte ani sdělit případné alergie.
Stejně tak lékaře informujte o svém zdravotním stavu, předev�ím v případě závažněj�ích chorob, jako        
 např. cukrovka, epilepsie, ischemická choroba srdeční, chronické onemocnění plic, srdce, jater, ledvin, nebo
pokud máte kardiostimulátor či defibrilátor aj. 

Nabízíme možnost analgosedace � kombinovaná aplikace léků na tlumení bolesti i na utlumení vědomí. Tato
kombinace je vhodná pro výkony, které nevyžadují celkovou anestezii, nicméně jsou buď značně nepříjemné a
bolestivé, nebo má pacient snížený práh bolesti, či se vy�etření značně obává. Přiměřená analgosedace
umožňuje spolupráci s pacientem (potřebnou např. ke spolupráci s polohováním), nejedná se o celkovou
anestezii (narkózu). Tato součást výkonu není hrazena ze zdravotního poji�tění, cena činí 920 Kč. Pokud je
podána zklidňující injekce, po vy�etření nelze po dobu 4�6 hodin řídit motorové vozidlo a vykovávat činnost
vyžadující zvý�enou pozornost. 

Rádi bychom Vás před plánovaným gastroskopickým vy�etřením seznámili s několika informacemi                 
 a režimovými opatřeními.

Poctivá medicína.

Nadstandardní péče.

Příprava na gastroskopii

Informujte lékaře o lécích a alergiích

Dietní opatření

Před vyšetřením nekuřte

Mo�nost analgosedace během výkonu

Den před vy�etřením můžete konzumovat jídlo a tekutiny bez omezení, pouze v případě známek pomalého
vyprazdňování trávící trubice či opakované gastroskopie z důvodu nevyprázdněného žaludku je možno
podávat pouze tekutiny a polévku v poledne (ideálně vývar). 
Minimálně 6 hodin před vy�etřením nic nejezte. V případě vy�etření již ráno, přijďte na lačno, pokud máte
termín až na odpoledne, můžete během dopoledne vypít malé množství vody. Nejpozději 4 hodiny před
gastroskopií již nepijte žádné tekutiny.

Ideálně od půlnoci dne vy�etření byste neměli kouřit.
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