
PREPARO PARA ENDOSCOPIA DIGESTIVA

Nome

Data do Exame / / Horário do Exame : h

ORIENTAÇÕES

Preparo para o dia anterior ao exame:

1-Não  ingerir  café,  açaí,  coca-cola  (e  demais  derivados  da  cola)  e
alimentos/bebidas que contenham corante.

2-Fazer uma dieta leve às 20:00 horas.

3-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-Comparecer em jejum de 08 horas de alimentos e líquidos (significa que o Sr.(a)
não pode ingerir nenhum tipo de alimento ou líquido – água, chá, café, etc. )

2-Trazer  anotado  todos  os  medicamentos  em  uso  e  exames  anteriores
relacionados.

3-Trazer o Termo de Consentimento Informado devidamente assinado.

4-É obrigatório trazer acompanhante (maior de 18 anos),  pois sem o mesmo o
paciente não poderá realizar o exame.

5-Não retornar (ir embora do hospital) dirigindo veículos de condução. Não poderá
executar atividades que requeiram atenção após o exame.

6-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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