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Colonoscopia +70 – Dr. Luis Cléber Mendes

Dia Anterior ao Exame

Dieta Líquida: NÃO ingerir alimentos SÓLIDOS. Somente líquidos (caldos, sopas ralas e caldo de
carne). Ingerir sucos naturais coados, água de coco, chás e água filtrada em grande quantidade (MESMO
QUE NÃO SINTA SEDE).
Evitar: Beber leites integrais e líquidos vermelhos, pois podem dificultar o preparo e manchar o intestino
comprometendo a qualidade do exame.
Às O8h00min da manhã tomar 4 envelopes de Muvinlax dissolvido em 500 ml de água.
Não há restrições de atividades profissionais ou domésticas. O exame poderá ser realizado mesmo durante
a menstruação.
Fazer uso das suas medicações habituais, exceto para os seguintes medicamentos:

Diabetes: Insulina, Daonil®, Diabinese®, etc.: Não fazer uso no dia do exame.
Anticoagulantes: Marevam®, Marcumar®, etc.: seguir orientações do seu médico.

Dia do Exame

Às 03h30min tomar 2 (dois) comprimidos de Meclin® 25mg;
Às 04h00min diluir 2 (dois) frascos de IMOLAC® de 200 ml  em 600ml de água ou suco de
limão (limonada) coado (formando um volume de 1 Litro) e tomar meio copo (250 ml) de 15
em 15 minutos no máximo até às 05h00min. NÃO DEIXAR DE TOMAR TODO O
LÍQUIDO.
Das 05h30min às 07h00min ingerir bastante líquidos como: água, sucos coados (de cor clara,
chás, Gatorade® sabor limão. Após as 07h00min manter-se em jejum absoluto.
Esse preparo promove aumento das evacuações (Diarreia).
Dirigir-se ao consultório 15 minutos antes da hora marcada, sempre acompanhado (a) de
um adulto responsável. Caso esteja desacompanhado (a) o exame não será realizado.
Não trazer objetos de uso pessoal (joias, relógios, etc.).
No dia do exame o paciente deverá ser afastado das atividades profissionais e / ou
domésticas, evitando dirigir automóveis ou motocicletas. Será fornecido atestado do dia
para o paciente e para o acompanhante apenas referente ao turno do exame.
Após o exame, o paciente poderá alimentar-se normalmente.
Caso apresente dor e distensão abdominal relevante, febre, mal-estar ou sangramento
após o exame, entre em contato com o seu médico ou procure o pronto-socorro.

Imprimir preparo do exame


