
Unidade de Técnicas de 
Gastrenterologia

A QUALIDADE DESTE EXAME, DEPENDE DE SI!

A deficiente limpeza do intestino poderá 
obrigar à repetição do exame.

COMPRE NA FARMÁCIA O SEGUINTE PRODUTO:

ENEMA FLEET® OU CLYSS GO®

(ALTERNATIVAS AOS CLISTERES)

Em caso de dúvidas sobre o exame, procure 
informações com o/a médico/a que o solicitou 
ou no dia do exame, esclareça-as com a equipa 

clínica que o vai realizar.

RETOSIGMOIDOSCOPIA

INFORMAÇÃO PARA O/A UTENTE E FAMÍLIA

Contactos:
214348200

Extensões:
Unidade de Técnicas de Gastrenterologia: 1619 
(dias úteis das 8 às 20h)
Equipa Médica: 1405 (dias úteis das 8 às 20h)
Equipa de Enfermagem: 5504 (dias úteis das 8 às 22h)
Equipa Administrativa: 1634 (dias úteis das 8 às 16h)
Internamento: 214348403 (das 8 às 22h)
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ALIMENTAÇÃO

NO DIA DO EXAME:

Pode tomar o pequeno-almoço (Exceto se 
o exame for com anestesia);

Se o exame for com ANESTESIA:

Pode ingerir líquidos transparentes até 2 horas 
antes do exame;

Deve manter jejum de alimentos sólidos de 
pelo menos 6h.

RECOMENDAÇÕES GERAIS

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

No dia do exame :

Tome a sua medicação habitual, salvo contrain-
dicação médica.

Traga para hospital:

O consentimento informado que deverá 
ser assinado previamente.

Os exames/análises realizados fora do 
hospital.

A lista da medicação habitual:
Informe a equipa médica e de enfermagem 
se tiver conhecimento de alergia a algum 
medicamento, alimento ou outra substância!

Sempre que possivel venha acompanhado. 

2horas antes da hora marcada para o exame:

Realizar 2 clisteres de limpeza, com intervalo de 
30 minutos!

Pode realizar clisteres de água morna ou utilizar 
clisteres adquiridos na farmácia;

Clister de água morma: 
Prepare cada clister com 1 litro de água morna.

Clister adquirido na farmácia:

Aplicar 2 Enemas Fleet / Clyss Go com um 
intervalo de 30 minutos;

Deve:

Deitar-se virado para o lado esquerdo com ambos 
os joelhos flectidos;

Retirar a tampa protectora e com pressão firme, 
introduzir suavemente no ânus, o bico do enema 
com a ponta virada para o umbigo;

Apertar o frasco até que todo o liquido seja 
injetado;

Não desfaça o vácuo quando retirar o frasco.

ATENÇÃO !
Interromper a aplicação do enema se 

encontrar resistência.

Não deve forçar a introdução do enema 
pois pode resultar em ferimento

PREPARAÇÃO INTESTINAL
CUMPRA RIGOROSAMENTE 

TODAS AS RECOMENDAÇÕES.
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Se


