
PREPARO PARA EXAMES DE COLONOSCOPIA E 
RETOSSIGMOIDOSCOPIA 

 

Sr (a): ______________________________________________________________________________________ 

Para a realização de seu exame em _____/_____/_________  às  __________ horas, pedimos que leia e siga 

as recomendações abaixo: 

1º - Será necessário que o (a) senhor (a) adquira as seguintes medicações: 

 Dois comprimidos de Ducolax; 

 Um frasco de Plasil em gotas ou 1 (um) comprimido; 

 Dois frascos de Solução de Manitol 20% com 250ml cada; 

 Um tubo de Lydocaína geleia. Trazer o tubo para a Clínica no dia) 

2º - Na véspera do exame é importante que o (a) senhor (a): 

 Alimente-se normalmente até a hora do almoço (não ingerir carne); 

 Após o almoço, comece a ingerir grande quantidade de líquidos sem resíduos, tais como água, 

água de coco, refrigerantes claros, energéticos, chá, gelatina e caldos. Lembre-se, sem resíduos 

sólidos! 

 Às 20h (oito da noite), tome os dois comprimidos de Ducolax.  

3º - No dia do exame, o (a) senhor (a) deverá: 

 Às 5h da manhã tome um comprimido ou 40 (quarenta) gotas de Plasil; 

 Trinta minutos depois de tomar o Plasil, misture os dois frascos (500ml) de Solução de Manitol em 

500ml de limonada coada. Tome este líquido em uma hora (tomar líquidos até 2h anterior ao 

exame); 

 Se fizer uso de ANTICOAGULANTES, será necessário suspender o uso do medicamento 10 dias antes 

do exame. COMUNIQUE SEU MÉDICO SOBRE A PAUSA DESSE MEDICAMENTO. 

4º - Importante! 

 Por favor, não tome leite ou derivados e não coma carnes; 

 É recomendado que esteja acompanhado em casa durante o preparo; 

 Para a realização do exame, as evacuações de fezes deverão apresentar-se líquidas, com coloração 

amarelo clara, sem nenhum resíduo sólido; 

 Caso não consiga evacuar após duas horas da ingestão da Solução de Manitol, entre em contato 

conosco pelo número no pé da página; 

  É imprescindível que o (a) senhor (a) venha acompanhado, para a realização do exame; 

 Sugerimos não marcar compromissos para o dia do exame, em virtude da medicação tomada 

durante a realização do mesmo; 

 Recomendamos que traga uma troca de roupa. 

O CENTRO MÉDICO VERA CRUZ NÃO SE RESPONSABILIZA POR OBJETOS PESSOAIS PERDIDOS NAS 

DEPENDÊNCIAS DA CLÍNICA. TODOS OS PERTENCES DO PACIENTE DEVEM FICAR SOB A GUARDA E 

RESPONSABILIDADE DE SEU ACOMPANHANTE. 

Se for necessário colher material para biópsia ou Polipectomia, será cobrado um valor adicional ao do 
exame. Como não é possível prever esse procedimento antes do exame, queira informar a recepção caso 
não estiver de acordo com o procedimento. Importante que esteja ciente de que será necessário realizar 
novo exame para coleta do material. 

TEL.: (43) 3420-8800 

VALORES: Exame: _____________ Biópsia: ______________ Polipectomia: ______________ 

Agendado por: ____________________ 


