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Endoscopia

PERMANECER EM JEJUM PARA ALIMENTOS SÓLIDOS E LIQUIDO ESCUROS NAS 10 HORAS
QUE ANTECEDEM O EXAME. Líquidos transparentes como água, chás e água de coco poderão ser
tomados até 2horas que antecedem o exame (Não tomar qualquer líquido nas 2 horas que antecedem o
exame, exemplo: se o exame estiver marcado para 10:00 poderá beber líquidos claros apenas até as 8:00)
Comparecer ao exame acompanhado por pessoa adulta capaz, trazendo o pedido médico. O exame não
poderá ser feito sem a presença do acompanhante, exceto se o paciente concordar em fazê-lo sem
sedação.
Não tomar nenhum medicamento na manhã do exame.
Não fazer uso de insulina ou hipoglicemiantes orais (metformina, glicazida, etc.) a partir da noite anterior
ao exame.
Eventuais medicações de uso obrigatório como para pressão alta e diabetes, devem ser tomadas após o
exame.
Não ingerir antiácidos na véspera do exame.
PROIBIDO dirigir veículos por pelo menos 12 h após a realização do exame.
Não é aconselhável exercer atividades que exijam muita atenção ou reflexos.
Solicitamos às mulheres que não venham de salto alto e nem de unhas pintadas.
O exame dura cerca de 10 a 15 minutos e você ficará em observação por aproximadamente 15 minutos.
Tomar 30 gotas de Luftal dimeticona uma hora antes do exame (antes de sair de casa) (item essencial para
realização do exame de forma efetiva).
Trazer exames de endoscopias anteriores.
Chegar com 15 minutos de antecedência.
Entrar na sala sem carteira, jóias ou adornos.
Se desistir de realizar seu exame ou na impossibilidade de comparecer, cancele ou remarque o exame com
antecedência de 48 h se possível, nos telefones 3345-0525/ / 8122-2163/ 3345-7432

Clique aqui para baixar o TERMO DE CONSENTIMENTO ENDOSCOPIA

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$ 300,00 ALÉM DOS HONORÁRIOS DA
ENDOSCOPIA .

Imprimir preparo do exame

https://gastroefigado.com.br/wp-content/uploads/2018/10/TERMO_DE_CONSENTIMENTO_DE_ENDOSCOPIA.pdf

