
Paciente: _______________________________________________________________________________________

VÉSPERA DO EXAME (DATA): _______/______/20____

Almoço: Normal   -   Jantar: Dieta Liquida (Caldo de Sopa Caseiro ou Sopa Vono)

18h00  -  tomar 04 comprimidos de Dulcolax ou Bisalax

21h00 - Tomar 01 Sache de Pico Prep Conforme orientado abaixo:

22h00 - Tomar 01 Sache de Pico Prep conforme orientado anteriormente.

DIA DO EXAME: ___________________________                 Horário:  ______:________

06H30 - Tomar 02 cápsulas de Dramin 50 mg. Ou NalsicalmB6 50mg.

07h00 - Tomar + 01 Sache de Pico Prep conforme orientado anteriormente

09h00 - Tomar + 01 Sache de Pico Prep conforme orientado anteriormente

JEJUM TOTAL APÓS AS 10:00HORAS (NÃO TOMAR ÁGUA)

Não tomar café da manhã, leite e derivados.

Telefone: (17) 3302-4780 / Whats app: (17) 99281-4892

Obs: Tomar 1 cápsula de Dramin Capsgel 25 mg a cada 06h00 se apresentar náuseas ou vômitos após o exame.

ORIENTAÇÕES  IMPORTANTES

Dr. Luiz Gustavo de Quadros Dra. Fernanda Azor

      CRM  125.610 CRM 161.405

1 - Obedecer jejum de 08 horas.

2 - Não interromper medicações de uso diário. Tomar no dia do exame cedo os remédios de rotina com pouca água (suficiente apenas 

para engolir comprimidos).

3 - Se usar remédios para afinar o sangue (AAS, Clopidogrel, Marcoumar, Marevan, etc.), ou medicações para diabetes, comunicar o 

médico que receitou a medicação para discutir a possibilidade de suspensão ou readequação da medicação antes do exame.

4 - Remover esmaltes coloridos, brincos, relógios e objetos metálicos.

5 - Confirmar se a guia do convênio está autorizada.

6 - É imprescindível trazer acompanhante no dia do exame.

7 -  Caso faça uso de VICTOZA ou SAXENDA, SUSPENDER medicação 72h antes do exame e obedecer jejum de 12h.           

8 - Caso faça uso de OZEMPIC, SUSPENDER uso 10 dias antes do exame e obedecer jejum de 12h.           

9 -  Caso faça uso das medicações acima para controle de diabetes, converse com seu médico sobre as adequações de uso pré exame 

descritas acima.           

10 -  LACTANTES:  Colher o leite antes do exame. Após o exame, aguardar 06 horas para amamentar novamente.           

11 - Pacientes com peso SUPERIOR a 140kg, agendar consulta pré anestésica e realizar exame no Hospital Beneficência Portuguesa com 

a Dra. Nathalia Guarnetti

OBS.:O NÃO CUMPRIMENTO DAS ORIENTAÇÕES ACIMA DESCRITAS PODERÁ IMPLICAR EM REMARCAÇÃO DO 

EXAME.
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PREPARO PARA VIDEOCOLONOSCOPIA (PERÍODO DA TARDE)

Tomar bastante líquido para ajudar o intestino a funcionar:  Suco, chá, água, água de côco,  gelatina e gatorade (Sabores 

limão ou abacaxi). Caldo de sopa caseiro, coado em peneira fina ou sopa vono.


