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       Rar  exista complicatii ( mai putin de 1 caz la 1000 examinari ).
Colonoscopia poate da complicatii ca: reactii la medicamentatie, perforarea 
intestinala si sangerarea.Acestea necesita tratament urgent, si uneori 
operatie. Aceste riscuri pot creste usor cand  colonoscopul este folosit ca si 
tratament ca: indepartarea polipilor.                                                                         
Va rugam sa informati  cat mai repede daca aveti dureri abdominale severe, 
scaun negru, sangerare persistenta in orele sau zilele dupa colonoscopie.

   .

Riscuri

       DUPA COLONOSCOPIE-Este esential ca cineva sa va conduca acasa.                
Odata ajuns acasa, va rugam sa retineti ca va trebui sa va odihniti pentru tot 
restul zilei ramase. Sedarea poate dura mai mult decat credeti dumneavoastra, 
deci este interzis sa conduceti, sa  lucrati cu masini sau sa beti alcool.                 

Efectele  colonoscopiei si ale medicamentelor administrate ar trebui sa 
dispara in ziua urmatoare efectuarii colonoscopiei,si majoritatea pacientilor 
isi reiau activitatile uzuale.                                       
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Mersul acasã

       In cele mai multe cazuri,medicul va putea sa va comunice rezultatele 
colonoscopiei de indata ce va treziti din sedare.                                                     
Totusi,daca medicul a considerat necesara prelevarea de biopsii, sau au fost 
inlaturati polipi, rezultatele finale vor fi comunicate dupa cateva zile.
Este o idee foarte buna sa fie cineva din familie cu dumneavoastra cand vorbiti  
cu medicul dupa efectuarea colonoscopiei,deoarece,din cauza sedarii, unii 
pacienti uita  tot ce li s-a explicat.                                                                                 
Detaliile rezultatului colonoscopiei si tratamentul necesar trebuie discutat  in 
detaliu cu medicul specialist gastroenterolog si  apoi cu medicul de familie.
.                                         
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Când voi ºti rezultatele?
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intestinului gros ( colon ).Pentru a face testul numit colonoscopie , se 
introduce prin anus colonoscopul in interiorul intestinului gros.                
Colonoscopul  este un tub lung si flexibil cam de grosimea degetului aratator, 
cu o lumina  stralucitoare la capat.Privind de-a lungul intestinului, medicul 
are o vedere clara si directa de-a lungul intestinului gros si poate verifica 
daca exista sau nu vreo boala . Cateodata ,medicul poate preleva biopsii-cand 
considera necesar-, pentru a le trimite la laboratorul de anatomie patologica 
spre examinare.O foarte mica piesa de tesut este prelevata fara ca pacientul 
sa simta durere, prin colonoscopie, utilizand o pensa de biopsie specifica 
sterila. Este, de asemenea posibil,  ca anumiti polipi  sa fie inlaturati  in timpul 
colonoscopiei. Polipii reprezinta proiectii anormale ale tesuturilor-pe care 
medicul examinator va dori sa-i examineze mai in detaliu.                   

Colonoscopia este un test ce permite medicului sa se uite direct de-a lungul 

     .
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Ce este o colonoscopie

       
fie golit complet de resturi fecale si secretii. Daca nu este asa, pot exista 
zone care nu se pot vizualiza corect sau deloc si atunci colonoscopia trebuie 
refacuta. La  Cabinetul de gastroenterologie sau in  spital veti primi  detaliile 
instructiunilor referitoare la curatarea colonului.Este IMPORTANT a lua 
LAXATIVELE prescrise  impreuna cu cantitate de fluide  necesara in pre-ziua 
examinarii, ceea ce va ajuta la curatarea intestinului.                   
        Cand pacientul vine pentru efectuarea colonoscopiei, medicul ii va explica 
modul in care decurge testul, si va ruga pacientul sa semneze un  formular 
de consimtamant.                                                                                                     
     Va rugam comunicati medicului examinator sau asistentei daca ati avut 
vreo alergie sau reactii adverse la medicamente sau alte teste medicale 
efectuate. Medicul va dori de asemenea sa stie despre orice alta endoscopie 
digestiva facuta anterior, sau despre orice alte suferinte medicale anterioare 
pe care pacientul le-a avut sau despre orice medicament il ia sau l-a luat 
pacientul anterior. Daca aveti orice fel de ingrijorare sau intrebari in aceasta 
etapa, va rugam sa le adresati medicului .Personalul medical ce participa la 
efectuarea colonoscopiei va dori sa  fiti cat de relaxat cu putinta pentru acest 
test si  va raspunde la orice fel de intrebare legata de actul colonoscopiei.V
eti fi rugat sa  va indepartati pantalonii sau fusta si sa va imbracati intr-un 
halat de unica folosinta  pe care-l veti primi de la asistenta. Veti fi rugat,de 
asemenea , sa indepartati orice bijuterie sau obiect de metal –in cazul in 
care o piesa speciala a echipamentului, numit  diaterma, va necesita folosirea.   

Pentru a permite vizualizarea clara a intestinului gros, colonul trebuie sa 
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pe partea stanga, cu genunchii indoiti usor  spre piept. Asistenta va sta 
langa dumneavoastra pe tot parcursul examinarii. Medicul anestezist  va 
va administra o injectie pentru sedare, pentru a va relaxa .Asistenta va 
atasa un mic dispozitiv de un deget al dumneavoastra,pentru a monitoriza 
frecventa pulsului , precum si mansonul unui tensiometru si electrozi de 
EKG,toate consta ntele :Puls,Tensiune Arteriala, Ritm Cardi ac-vor fi 
monitorizate permanent de medical anestezist.
   Cand tubul colonoscopului este introdus cu  gentilete prin anus, inspre 
intestinul gros,aerul  va trece si va destinde colonul pentru a permite o 
vedere clara de-a lungul colonului. Acest lucru va poate da  usoare  crampe 
abdominale care insa nu dureaza mult si de obicei trec odata cu eliminarea 
gazelor.                                         
Ati putea simti si senzatia imperioasa de defecare, dar de vreme ce intestinul 
este golit anterior, nu este nici un pericol ca acest lucru sa se chiar intample. 
Mai puteti avea vanturi, si desi este neplacut pentru dumneavoastra, va 
rugam sa retineti ca personalul medical intelege aceste lucruri si nu exista 
nici un fel de problema.                                 .
  Sunt necesare aprox.30 minute pentru examinarea completa a colonului, 
dar sunt cazuri cand investigatia dureaza si mai mult.Dupa ce  examinarea 
ia sfarsit, colonoscopul este  scos usor si repede.

In camera de examinare veti fi asezat confortabil pe un pat special, culcat 

                   .

.La ce sã vã aºteptaþi? Pregãtirea

În timpul testului

         
pentru inca cel putin 30 de minute.Va puteti  simti usor balonat cu mici 
crampe si vanturi, dar acestea  dispar repede, de obicei.

Veti fi lasat se va odihniti sis a va reveniti intr-un loc special amenajat , 

Dupã test


