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exames marcados para o período da manhã dia       /     /      horário_____                               

# Os exames são realizados sob sedação e acompanhamento de anestesista. A Clínica Coy realiza visita 

pré- anestésica. Entre em contato para maiores informações.

# Venha com acompanhante, pois devido à sedação, você não poderá dirigir ou retornar para casa sózinho. 

Exames não serão realizados sem a presença de acompanhante.

# Caso faça uso de algum tipo de anticoagulante (Marevan, Clopidogrel, Plavix, etc), favor avisar a CLÍNICA 

COY imediatamente. Estes medicamentos necessitam que seu uso seja suspenso alguns dias antes do 

exame, devido ao risco de sangramento.

# Traga o pedido médico, exames anteriores e guia autorizada se tiver convênio médico. 

# Você será solicitado que assine o termo de consentimento. Leia o termo de consentimento, disponibilizado 

neste site e na CLÍNICA COY. Caso você tenha qualquer dúvida, os médicos da Clínica Coy estão a 

disposição para esclarecimentos. 

# Para que seu exame seja mais rápido e confortável, o preparo intestinal é fundamental. Para isso, é 

preciso que as instruções sejam corretamente seguidas. Em caso de dúvida, entre em contato com a 

CLÍNICA COY pelo telefone 3234-9785 das 8:00 as 17:00 horas. 
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PREPARO INTESTINAL

Dia anterior ao exame_____/_____/_____

Desjejum normal até às 8:00 da manhã. Depois dieta líquida.

Dieta líquida

Água, chá, suco de fruta coado, água de coco, bebidas tipo gatorade, gelatinas (evite as de coloração vermelha), 

picolés de frutas, suspiro. Caldo de carne e/ou legumes (coe e tome apenas o caldo– não bater no liquidificador). 

Não tome leite ou derivados. 

Você poderá fazer uso de dois frascos de Fresubin Juicy (um a dois frascos), ao longo do dia para diminuir a 

sensação de fraqueza. É encontrado em casas de suplementos dietéticos. 

Tome dois comprimidos de Ducolax as16:00 horas na véspera do exame.

Das 19:00 as 21:00 horas 

Tome um copo a cada 15 minutos de MANITOL 10% (150 gramas diluídos em 1 litro e meio de água ou suco).

Para prevenir náuseas, é aconselhável tomar um comprimido de Plasil antes do Manitol. Após o Manitol, se 

apresentar náusea, tome picolé de limão. 

Dia do exame   _______/____/_______    

Você poderá tomar água ou líquidos claros (por exemplo, chá) até 3 horas antes do exame.

Compareça à CLINICA COY 15 minutos antes do horário do exame.

CLÍNICA COY, exames de qualidade desde 1990


