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UWAGA!

Dokładnie zapoznaj się z informacją

dotyczącą przygotowania do badania



Na czym polega bronchoskopia?

Bronchoskopia jest badaniem płuc. Polega na wprowadzeniu 
cienkiej, giętkiej rurki przez usta lub nos. Dzięki 
bronchoskopii można wykryć schorzenia dróg oddechowych i 
płuc oraz w razie potrzeby pobrać materiał do badań.

Przygotowanie do badania

Od północy przed badaniem musisz pościć, co oznacza, że 
nie możesz jeść, pić, żuć gumy, zażywać tabaki ani palić.

Leki i choroby współistniejące

• Musisz poinformować nas o lekach, których nie 
tolerujesz, oraz o chorobach takich jak dławica 
piersiowa, niewydolność serca czy zaburzenia 
miesiączkowania, ponieważ może to wpłynąć na wybór 
zastosowanej procedury.

• Jeśli cierpisz na choroby sercowo-naczyniowe, które 
zwiększają ryzyko procesu zapalnego serca (na przykład 
operowana zastawka/wada zastawki), zadzwoń do nas, 
bo może okazać się konieczne podanie antybiotyku 
przed badaniem.

Leki mające wpływ na krzepliwość krwi:

• Jeśli zażywasz leki na rozrzedzenie krwi, takie jak 
Xarelto, Pradaxa, Eliquis lub Albyl-E, musisz je 
odstawić na 2 dni przed badaniem.

• Jeśli stosujesz Marevan, musisz go odstawić na 3 dni 
przed badaniem oraz skontrolować INR w naszym 
laboratorium. Dlatego musisz stawić się co najmniej na 
godzinę przed badaniem i udzielić informacji w okienku 
rejestracji do poradni chorób wewnętrznych.

• Jeśli masz wstawioną mechaniczną zastawkę serca, 
nie odstawiaj leku Marevan, ale skontaktuj się z 
poradnią celem oceny sytuacji.

Przebieg badania

• Dostajesz od nas ubranie szpitalne.

• Leżysz w łóżku na podwyższeniu.

• Sztuczne zęby należy wyjąć.

• Dostajesz leki przeciwkaszlowe i uspokajające.

• Badanie nie jest bolesne, ale niektórzy dużo kaszlą.

• Podczas badania pobiera się różny materiał, zależnie od 
tego, co badanie wykaże (wycinek tkanki lub wymaz 
pod kątem bakterii).

• Badanie trwa od 10 do 20 minut.

Po badaniu

• Po badaniu, ze względu na leki uspokajające, musisz 
leżeć i odpoczywać przez kilka godzin.

• Nie możesz pić ani jeść przed upływem 3 godzin od 
badania (ze względu na znieczulenie przełyku).

• Przez kolejne 24 godziny nie możesz prowadzić 
pojazdów.

• Lekarz kierujący zostanie powiadomiony o wynikach 
badania, gdy tylko będą gotowe.

• W razie potrzeby możesz otrzymać pisemne 
potwierdzenie przyjścia na badanie, ale lekarz w 
szpitalu nie wypisze zwolnienia chorobowego.

Powikłania

• Po bronchoskopii rzadko występują powikłania

• Czasem po pobraniu materiału do badania pojawia się 
odksztuszanie śluzu zmieszanego z krwią, jest to 
przejściowe. 

• Gdyby twój stan się pogorszył po powrocie do domu, 
skontaktuj się z lekarzem dyżurnym na oddziale chorób 
wewnętrznych pod numerem telefonu 23 22 50 00


