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Colonoscopia – Dr. Luis Cleber Mendes (Manhã)

VÉSPERA DO EXAME:

Tomar 4 comprimidos de lacto purgaou dulcolax às 8 horas da manhã do dia anterior ao exame;
Fazer a seguinte dieta no dia anterior ao exame (comer somente o que está escrito e ingerir líquidos
livremente):
Almoço: arroz branco, frango ou peixe grelhados (sem pele) e gelatina;
Café da manhã, lanche e jantar: água, chá, gua de côco, Gatorade, bolacha de água e sal, torrada sem
manteiga, gelatina e geleia.

DIA DO EXAME:

Acordar às 4 horas da manhã do dia do exame e tomar 40 gotas de plasilou bromoprida. Neste mesmo
momento tomar os medicamentos de uso habitual, como anti-hipertensivos, anti-convulsivantes, etc;
Uma hora depois, às 5 horas da manhã (do dia do exame) misturar meio litro de manitol a 20%com meio
litro de suco de limão, sem açúcar e coado e tomar um copo (de 200 ml) da mistura a cada 10 minutos até
acabar.
Meia hora após o término da solução iniciar a tomada de água de coco, Gatorade sabor limão, água ou
chás de cor clara até 2 horas antes do horário do exame. Não ingerir alimentos sólidos ou líquidos de cor
escura após o preparo, somente líquidosclaros.

ATENÇAO!!!

O paciente deverá apresentar-se ao exame com acompanhante adulto;
  diarreia é normal durante o preparo, em caso de cólicas fortes ou inchaço do abdome importantes,
suspender o preparo e caso necessário procurar a emergência hospitalar mais próxima;
O manitol a 20% (meio litro) é mais facilmente encontrado na farmácia Unicom.
Gastro e fígado: SGAS Quadra 915 – lote 69-a – sala s -148 – Edifício Advance – Asa Sul, Brasília DF. 
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OBS :  PARA PACIENTE QUE NÃO POSSUI PLANO DE SAÚDE : REALIZAMOS O
EXAME E EM CASO DE RETIRADA DE PÓLIPOS (FEITO POLIPECTOMIA), SERÁ 
ACRESCENTADO O VALOR DE R$ 400,00 ALÉM DOS HONORÁRIOS  DA
COLONOSCOPIA .

Imprimir preparo do exame


