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CENTRUM OPIEKI MEDYCZNEJ W JAROSŁAWIU 

 

 

ENDOSKOPOWA CHOLANGIOPANKREATOGRAFIA WSTECZNA (ECPW) – 

INFORMACJE DLA PACJENTA 

 

W czasie ECPW pacjent leży na lewym boku lub na wznak. Badanie przeprowadzane jest  

w znieczuleniu ogólnym. Przez gardło, przełyk i żołądek lekarz kieruje końcówkę endoskopu do 

dwunastnicy, odnajdując tzw. Brodawkę Vatera (miejsce, gdzie żółć i sok trzustkowy spływają do 

dwunastnicy połączonym przewodem żółciowym wspólnym i przewodem trzustkowym).  Wprowadza 

przez nią specjalny cewnik, przez który podaje środek kontrastowy. Po podaniu kontrastu wykonana 

jest seria zdjęć rentgenowskich uwidaczniających jego rozchodzenie się w przewodach.  Jeśli zdjęcia 

radiologiczne uwidocznią patologię w drogach żółciowych czy trzustkowych. Istnieje możliwość 

usunięcia złogów  jak i umieszczenia w drogach żółciowych specjalnej rurki, czyli stentu, który 

pozwala na ich udrożnienie, a także pobrania wycinków do badania histopatologicznego.  

 

Sposób przygotowania do badania 

− Przygotowanie do ECPW nie różni się niczym od przygotowania do zwykłej gastroskopii. 

− Pacjent przez min. 6 godzin przed badaniem nie powinien już spożywać pokarmów, a przez 

min. 4 godziny- pić płynów.  

− U osób, u których istnieje zwiększone ryzyko zakażenia wsierdzia (osoby z wadami serca, po 

operacjach kardiochirurgicznych) konieczne jest podanie przed zabiegiem profilaktycznej 

dawki antybiotyku.  

− Ze względu na promieniowanie występujące w trakcie badania kobiety w wieku rozrodczym 

mogą być zobowiązane do wykonania testu ciążowego. 

− Bezpośrednio przed badaniem pacjent ma zakładane wkłucie dożylne. Przez to wkłucie 

podawane są odpowiednie leki zlecone przez lekarza Anestezjologa. 

− Badanie nie może być wykonane bez pisemnej zgody pacjenta lub jego opiekuna prawnego. 

− Przed badaniem należy wyjąć protezy zębowe.  

− Osoby z chorobami wymagającymi stałego, regularnego przyjmowania leków w dniu badania 

powinny zażyć poranną dawkę leku popijając niewielką ilością wody. 

 

 

Po badaniu 

Zaleca się pozostanie w łóżku przez kilka godzin.  

 

 

 

W RAZIE WĄTPLIWOSCI PROSIMY O KIEROWANIE PYTAŃ  

DO PERSONELU PRACOWNI ENDOSKOPII LUB  

POSZCZEGÓLNYCH ODDZIAŁÓW SZPITALNYCH. 


