
  
 

  

 

PACIENTE:           

DATA DO EXAME:                                         HORÁRIO: 13:00 (Ordem de chegada) 

 

     

 
 ORIENTAÇÕES GERAIS: 

 

 Medicamentos necessários: Picoprep® – 2 sachês. 

 Se diabético, não tomar a insulina ou o remédio (hipoglicemiante) no dia do exame. 

 Se tomar a ticlopidina (Ticlid) ou o clopidogrel (plavix), suspender 7 dias antes. 

 Tomar todos os outros remédios de uso crônico no dia do exame. 

 Se tomar o Marevan®, Xarelto®, Coumadin® ou qualquer outro anticoagulante, 

comunicar ao responsável pela marcação do exame. 

 Durante o preparo intestinal você não pode ficar deitado direto e, portanto, faça 

caminhadas dentro de casa. 

 

 3 DIAS ANTES DO EXAME: 

 

 Não consumir sementes, nozes ou cereais integrais (linhaça, trigo, aveia, centeio, milho, 

ervilha e cereais matinais) até a realização do exame. 

 

 VÉSPERA DO EXAME (UM DIA ANTES): 

 

 Café da manhã: pão francês ou bolachas de água e sal. Sucos e chás claros. 

 Após o café da manhã: ingerir apenas gelatinas claras e líquidos claros, como: água, 

sucos, chás, refrescos e similares. 

 As 21 horas: dissolver 1 sachê do Picoprep em 150 ml de água (sempre colocar a água 

primeiro), mexer durante 2 a 3 minutos, e ingerir rapidamente após o mesmo ter 

esfriado. 

 Ingerir 1,5 litros de água ou sucos claros durante as 2 horas seguintes. 

 

 DIA DO EXAME: 
 

 Ingerir apenas água, sucos ou chás claros no café da manhã. 

 As 7 horas: dissolver 1 sachê do Picoprep em 150 ml de água (sempre colocar a água 

primeiro), mexer durante 2 a 3 minutos, e ingerir rapidamente após o mesmo ter 

esfriado. 

 Ingerir 1,5 litros de água ou sucos claros durante as 2 horas seguintes. 

 Jejum absoluto após as 09:00 

 

 Após o preparo, as evacuações deverão estar líquidas e claras ou um pouco amareladas. 

Se isso não ocorrer, avise o serviço para novas orientações. 

 

 O exame não será realizado sem a presença de um acompanhante                                 
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