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EXAME A REALIZAR NO PERÍODO DAS 9 ÀS 13 H

INFORMAÇÃO PARA O UTENTE E FAMÍLIA
Hospital Prof. Doutor Fernando Fonseca, EPE

Para esclarecimento de dúvidas acerca 
da preparação intestinal contactar os 
seguintes nºs de telefone:

214345504 (Dias Uteis das 8 às 22h) 
ou

214348200 (extensão 1619)

CUMPRA RIGOROSAMENTE TODAS 

AS RECOMENDAÇÕES

A qualidade deste exame, depende de si!

 

KLEAN-PREP®

A deficiente limpeza do intestino poderá obrigar ao 
cancelamento do exame.

COMPRE NA FARMÁCIA O SEGUINTE PRODUTO:

KLEAN-PREP®

(Este produto é um preparado de limpeza intestinal e 
pode não ser aconselhado a pessoas com insuficiên-

cia renal ou cardíaca grave)

Em caso de dúvidas sobre o exame, procure informa-
ções com o médico que o solicitou ou no dia do exame, 

esclareça-as com a equipa clínica que o vai realizar.

Localização: Piso 1, torre Amadora
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Recomendações Gerais

Se toma habitualmente Ferro em comprimidos, deve 
suspender o medicamento 7 dias antes do exame.

Se tomar antiagregantes/anticoagulantes, leia a infor-
mação a esse respeito, que se encontra no folheto in-
formativo em anexo (DI.0344/E.Gastro versão 01/25-
07-2019).

No dia do exame :

• Tome a sua medicação habitual, excepto a insuli-
na ou antidiabéticos orais.

•	 Traga para hospital:

• o consentimento informado que deverá ser

        assinado previamente,

• os exames/análises já realizados.

• a lista da medicação habitual e comunicar à  
 equipa médica eventuais alergias existentes  
 (medicamentos, alimentos ou outras subs-  
 tâncias)

• Venha acompanhado (Sempre que possível).

PREPARAÇÃO INTESTINAL

Se for habitualmente obstipado (a) ou se tiver realiza-
do uma colonoscopia anterior com preparação intes-
tinal inadequada, deverá adquirir, adicionalmente, o 
medicamento laxante de venda livre, BISACODILO (ex: 
Dulcolax) e tomar 1 ou 2 comprimidos nas 2 noites 
anteriores ao exame.

NA VÉSPERA DO EXAME: 

Às 20 horas:

Dilua 2 das saquetas de Klean-Prep em 2 litros de 
água (1 saqueta = 1 litro de água) e beba os 2 litros 
em aproximadamente 2 horas.

NO DIA DO EXAME:

Às 4 horas da manhã:

Dilua as outras 2 saquetas de Klean-Prep em 2 li- tros 
de água (1 saqueta = 1 litro de água) e beba os 2 
litros em aproximadamente 2 horas.

Se tiver dificuldade em ingerir o preparado pode adi-
cionar os líquidos permitidos e/ou pô-lo a refrescar 
para o tornar mais agradável.

COLONOSCOPIA* — EXAME DE MANHÃ
*Leia atentamente o folheto informativo em anexo (DI.0344/E.GASTRO versão 01/25-07-2019)

ALIMENTAÇÃO

 2 DIAS ANTES DO EXAME:

Pode comer/beber:

• Carne magra (ex: frango, perú ou coelho), peixe 
branco (ex: pescada) ou tofu, de preferência cozidos 
ou grelhados;

• Batata sem casca, massa ou arroz (não integral);
• Cenoura e courgete (cozinhados sem casca e sem 

sementes);
• Maçã, pera, pêssego e meloa (cozidos, sem casca e 

sem sementes);
• Ovos cozidos;
• Pão branco com marmelada ou mel e bolachas secas 

não integrais;
• Gelatinas de cor clara (ex: ananás ou limão);
• Chá e tisanas, café (pouca quantidade), água, sumos 

sem polpa e sem gás;
• Canjas ou caldos coados.

Não pode comer/beber:

• Bebidas alcoólicas;
• Bebidas com cor vermelha ou roxa e bebidas com 

polpa;
• Legumes verdes crus, leguminosas (feijão, grão, 

ervilhas, favas, lentilhas), frutas com grainhas não 
digeríveis (ex: kiwi, uvas, maracujá, etc.), cebola, 
frutos secos e cereais.

• 
NA VÉSPERA DO EXAME:

• Ao pequeno-almoço e almoço pode ingerir a alimen-
tação atrás indicada.

• Depois do almoço, só pode ingerir líquidos transpa-
rentes ou gelatinas claras.

NO DIA DO EXAME:

Pode ingerir os líquidos transparentes permitidos 
até 2 HORAS antes do exame.


