
 

 

 

Maag Darm Leverziekten (MDL) 
 

Adviezen na een onderzoek met sedatie - 
Pools 
 

Zalecenia w domu 
po badaniu z zastosowaniem sedacji 

Przeszli Państwo badanie, podczas którego zastosowaliśmy leki do sedacji. Mogą one 
mieć działania niepożądane. Środki te działają jeszcze po tym, jak udają się Państwo do 
domu. 

 

W dniu badania 

 Nie wolno z powodu działającego jeszcze leku uczestniczyć w ruchu 
drogowym (prowadzić samochodu/jeździć na rowerze). 

 Nie wolno obsługiwać żadnych potencjalnie niebezpiecznych urządzeń. 

 Nie wolno podejmować żadnych istotnych decyzji, np. podpisywać aktu 
notarialnego, ponieważ może dojść do (chwilowego) zaniku pamięci. 

 Są Państwo narażeni na większe ryzyko upadku, w wyniku którego może dojść do 
złamań. Przede wszystkim zagrożenie takie występuje, jeśli stosują Państwo 
również inne leki, które mogą powodować senność, np. środki uspokajające. 

 Nie wolno pić alkoholu i zażywać narkotyków. 

 Należy zachować ostrożność z lekami nasennymi i uspokajającymi. 

 

Jedzenie 
 Po badaniu można jeść wszystko. Należy zacząć od niewielkich ilości. 

 Do dnia .................. wyłącznie przezroczyste płyny. 
Następnie lekko strawne pożywienie. Jeśli będą Państwo czuli się dobrze, mogą 
Państwo ponownie normalnie jeść. 
 

Leki rozrzedzające krew 
 Od dnia .................mogą Państwo powrócić do stosowania 

leków rozrzedzających krew. 

 Stosowanie zgodne z zaleceniami Oddziału leczenia zakrzepicy. 

 Normalne przyjmowanie leków rozrzedzający krew. Nie doszło do przerwania 
stosowania leków przed badaniem. 

  

 

 



 

 

Istotne kwestie po badaniu 
 
Ból po badaniu 
Jeśli po badaniu odczuwają Państwo ból brzucha, mogą Państwo przyjąć dwie 
tabletki 500 g Paracetamolu. Przeważnie jest to wystarczające. 

 Niebieski barwnik 
Podczas badania zastosowaliśmy u Państwa niebieski barwnik. W pierwszych 
godzinach po badaniu Państwa mocz/kał może mieć niebieskie zabarwienie (przez od 
24 do 48 godzin). Nie jest to szkodliwe. 

 Klipsy 
Podczas badania umieściliśmy u Państwa jeden lub kilka klipsów. Z czasem 
spontanicznie odpadną i mogą je Państwo zauważyć w kale. 

Kontrola 

 Doszło już do zaplanowania wizyty (konsultacji telefonicznej) w dniu: 
…………………… 

 Skontaktują się Państwo ze swoim lekarzem rodzinnym/lekarzem prowadzącym 
leczenie 

 Proszę zapoznać się z otrzymanym pismem związanym z następną wizytą. 

Podczas następnej wizyty w poliklinice lub u lekarza rodzinnego lekarz omówi z 
Państwem wynik badania. 

 

Problemy 

Jeśli pojawią się problemy, na przykład pogarszający się ból brzucha, utrata krwi lub 
wysoka gorączka, jeśli mają Państwo wątpliwości lub pytania związane z tym badaniem, 
proszę skontaktować się ze szpitalem. Proszę podać, do jakiego rodzaju badania doszło u 
Państwa, aby można było podjąć odpowiednie działania. 

W godzinach pracy biura  (077) 320 51 32 
Poza godzinami pracy biura  (077) 320 58 10 (Szpitalny Oddział Ratunkowy)  
 
 
 
 
 
 

VieCuri Medisch Centrum  
 

Locatie Venlo  
Tegelseweg 210 
5912 BL Venlo 
(077) 320 55 55 
 

Locatie Venray 
Merseloseweg 130  
5801 CE Venray  
 (0478) 52 22 22 
 

Meer informatie www.viecuri.nl 
 

Bekijk uw medische gegevens op www.mijnviecuri.nl 
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