PREPARO PARA RETOSSIGMOIDOSCOPIA FLEXIVEL – SEM SEDAÇÃO

No dia do exame: __/__/__ exame às ___:___ (chegar 30 minutos antes)
1. Phosfoenema – 2 frascos de 130 ml
TRÊS horas antes do exame, deitado sobre o lado esquerdo do corpo, com os joelhos dobrados, inserir suavemente a cânula no reto,
comprimindo o frasco até ser expelido quase todo o líquido. Retire a cânula do reto. Segurar o líquido por 10 minutos antes de
evacuar.
Repetir o procedimento após 10 minutos.
2. Buscopan composto ou Buscopan Plus – 01 comprimido
Tomar 01 cp 01 (uma) horas antes do exame.

Até realizar o preparo, pode comer o que quiser.

É necessário o jejum completo após o preparo (não pode tomar nem água).
Importante : Observações antes do exame:
- Suspender AAS (ex: Somalgin, Aspirina), CLOPIDOGREL (ex: Plavix), TICLOPIDINA (ex: Ticlid), GINKGO BILOBA (e
outros anticoagulantes) 07 dias antes do exame (peça autorização ao medico que prescreveu antes de suspender).
- Não tomar remédios para diabetes 24h antes do horário do exame (Glifage, metformina, Daonil, glibenclamida, Glimepirida, insulina
e outros).
- Tomar os remédios de pressão normalmente.
- Trazer exames anteriores (clister opaco, colonoscopia, Tomografia de abdome).
- De preferência, vá acompanhado(a) por alguém maior de 18 anos.

Importante - Recomendações após o exame:
- O laudo do exame será entregue no mesmo dia se não tiver biópsia (acompanhe pelo telefone 2606-4446).
- DÚVIDAS: 21 98613-0007 (Dr. Bruno) / 21 2606-4446 / 3126-6263 (Sra. Margarete, Leovane ou Vanessa)
OBS: trazer o pedido médico ORIGINAL, cartão do convênio válido e carteira de identidade com foto.

VERIFIQUE O LOCAL DO SEU EXAME:
( ) Rua Coronel Serrado, nº 1000 - Salas 1103 a 1106, Zé Garoto, São Gonçalo
( ) Rua Ator Paulo Gustavo, 229 salas 1913/1914 Shopping Icaraí, Niterói
Rua Coronel Moreira César, nº 229 – salas 19143/1914, Icaraí, Niterói Tel: 3022-6666
Rua Coronel Serrado, nº 1000 – Salas 1103 a 1106, Zé Garoto, São Gonçalo Tel: 2606-4446

