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Aby uzyskać dokładny obraz kręgosłupa lędźwiowego należy
usunąć z przewodu pokarmowego gazy, a zwłaszcza masy
kałowe.

W dniu poprzedzającym badanie pacjent powinien:
- spożywać pokarmy płynne i nie zawierające błonnika tzn.
  unikać świeżych warzyw i owoców, otrębów, kaszy, pieczywa
- po godz. 15-tej przyjąć zgodnie z zaleceniem na ulotce 
  doustne, dostępne bez recepty środki na przeczyszczenie
  (np. Alax, Normosan, Bisakodyl) oraz Espumisan (3 razy po
  2 kapsułki)
W dniu badania:
- zjeść lekkie śniadanie
- rano Espumisan 2 kapsułki  

Takie przygotowanie gwarantuje wysoką jakość obrazu
radiologicznego, a to umożliwi dokładniejszą diagnozę
chorób kręgosłupa.
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