PREPARO
COLONO TOMOGRAFIA
CLISTER OPACO
NA ANTEVÉSPERA → Data: ______ /______ /______

•

A partir da hora que acordar, alimentar-se com: água, café, refrigerantes, sucos coados, chimarrão, gelatina, ovos (cozidos),
broa de polvilho, merengue, caldo de sopa (somente o caldo; não pode ser passado no liquidificador), macarrão instantâneo (sem
tempero da embalagem), gatorade (bebida isotônica). Não pode tomar leite ou derivados. Não comer alimentos com sementes ou
cascas.
•
Tomar 50 gotas de DIMETICONA (LUFTAL OU FLAGRASS) de 4h em 4h.

•

Às 19h ingerir dois (02) comprimidos de BISACODIL (DULCOLAX) 5mg.

OBSERVAÇÃO: Se apresentar cólica intestinal, ingerir um (01) comprimido de BUSCOPAN
COMPOSTO de 12h em 12h.
Se náuseas ou vômitos, ingerir um (01) comprimido de PLASIL OU EUSIL, de 8h em 8h.

NA VÉSPERA →
Data: ____/______ /______

•

A partir da hora que acordar, alimentar-se com: água, café, refrigerantes, sucos coados, chimarrão, gelatina, ovos (cozidos),
broa de polvilho, merengue, caldo de sopa (somente o caldo; não pode ser passado no liquidificador), macarrão instantâneo (sem
tempero da embalagem), gatorade (bebida isotônica). Não pode tomar leite ou derivados. Não comer alimentos com sementes ou
cascas.

•

Picoprep®: O conteúdo do sachê deverá ser dissolvido em um copo de água (aproximadamente 200 ml). Agitar por 2 a 3
minutos e beber a solução. A solução pode ficar quente enquanto se dissolve. Caso isso aconteça, aguardar que a solução resfrie
para bebê-la.
- O primeiro sachê é administrado pela tarde (16h), seguido de pelo menos (05) cinco copos de 250mL de líquidos claros, ao
longo de várias horas.
- Tomar 50 gotas de DIMETICONA (LUFTAL OU FLAGRASS) de 4h em 4h.
- Às 19h ingerir dois (02) comprimidos de BISACODIL (DULCOLAX) 5mg.
- O segundo sachê é administrado a noite (22h), seguido de pelo menos (03) três copos de 250 mL de líquidos claros, ao longo
de várias horas.
OBSERVAÇÃO: Se apresentar cólica intestinal, ingerir um (01) comprimido de BUSCOPAN COMPOSTO de 12h em 12h.
Se náuseas ou vômitos, ingerir um (01) comprimido de PLASIL OU EUSIL, de 12h em 12h.
Em caso de não evacuar ou vomitar demais, pare de tomar a mistura e na manhã do exame comunique-se com a clínica RAD
MED (22-2737-6450) - Dr. Carlos Mário.

DIA DO EXAME → Data: _____/_____ /______ JEJUM COMPLETO. Não tomar ou comer nada até o exame !!!
Observações:
Ingerir bastante líquido durante o preparo do intestino (dia anterior ao exame), pois a diarréia pode resultar em desidratação.
Medicamentos que NÃO devem ser usados, nos sete (07) dias que antecedem o preparo:
•
Warfarin (se estiver usando, contatar seu médico);
•
Medicamentos a base de ferro (para tratar anemia);
•
Laxantes a base de fibras como Metamucil/Plantaben/Benestare e outros;
•
Anti-inflamatórios.
Demais medicamentos que utilizar, podem ser continuados (Não parar os remédios da Hipertensão – tomar mesmo na manhã do
exame).
Bolsas, jóias e objetos de valor deverão ser deixados com o acompanhante.
SE NÃO PUDER COMPARECER, AVISAR COM ANTECEDÊNCIA DE 48 HORAS.

Local: Clínica RAD MED Diagnóstico por Imagem Ltda.
Rua Marechal Deodoro, 150 – Centro (Em frente ao Jd. São Benedito)
Campos dos Goytacazes – RJ
www.radmed.com.br
(22) 2737-6450 /
(22) 997261230

