
PREPARO PARA COLONOSCOPIA

Nome:

Data do Exame / / Horário do Exame : h
ORIENTAÇÕES

Preparo para o dia anterior ao exame:
    Evitar frutas, verduras, legumes, feijão, leite e derivados, café, açaí, coca-cola (e demais

derivados da cola) e alimentos/bebidas que contenham corante.
    Alimentar-se de líquidos, caldos coados, sucos de frutas, sopa de macarrão c/ batata

(batido e peneirado), gelatina, bolacha de água e sal, torradas de pão e peito de frango
desfiado.

    Adquirir  o medicamento  lacto-purga  5 mg – 3 comprimidos. Ás 19:00hs ingerir  os 03
comprimidos.

    Adquirir 02 (dois) frascos de Manitol 20% (250 ml) e misturar com 300 ml de refrigerante
de sua preferência ou suco de laranja coado e sem açúcar. Às 20:00 hs tomar 01 (um)
copo a cada 05 minutos até acabar.

 Se for fumante e/ou faz uso de bebida alcoólica, é necessário ficar 24 horas antes do
exame sem fazer uso destas substâncias.

 Preparo para o Dia do Exame:
     1) Tomar bastante líquido: água, chá, suco até 06 horas antes do exame.
     2) Comparecer em jejum de 06 horas de líquidos e 8 horas de alimentos (significa que o
Sr(a) não pode ingerir nenhum tipo de alimento ou líquido – água,chá,café,etc.).
     3) Trazer anotado todos os medicamentos em uso e exames anteriores relacionados.
     4) Trazer o termo de consentimento informado devidamente assinado.
     5) É obrigatório trazer acompanhante (maior de 18 anos), pois sem o mesmo o paciente
não poderá realizar o exame.
     6)  Não retornar  (ir  embora do hospital)  dirigindo veículos  de condução.  Não poderá
executar atividades que requeiram atenção após o exame.
     7) Repousar por no mínimo 04 horas após o exame.    

Observações
 - Comparecer 15 minutos antes do horário marcado.
 - O exame só será remarcado se apresentar atestado médico.
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