
Cód.: 884031

ORIENTAÇÕES OBRIGATÓRIAS PARA PROCEDIMENTO

RETOSSIGMOIDOSCOPIA

Reações adversas dos medicamentos utilizados durante o exame:

 - Xylocaína gel: o anestésico é aplicado para diminuir o desconforto da passagem da retoscopia no ânus,
podendo causar reação alérgica para pacientes sensíveis ao medicamento. 
 - Fleet enema: lavagem intestinal - ainda não se conhecem efeitos colaterais.

DATA DO EXAME: _____/_____/_______     HORÁRIO: _________________

IMPORTANTE! Caso o paciente esteja impossibilitado de comparecer,
comunicar o Serviço de Endoscopia do Hospital Estadual Bauru

com 2 dias de antecedência, pelo telefone (14) 3103-7777, ramal 3539.

Um dia antes:
- Almoço e jantar: sopa leve sem verduras; evitar leite e refrigerante.
No dia do exame:
- Não é necessário jejum.
- Medicamentos de rotina devem ser usados normalmente.
Medicamentos anticoagulantes => SUSPENDER:
   * AAS, Aspirina e Marevan => por 7 dias.
   * Heparina e Clexane => por 24 horas.

APLICAR VIA RETAL => 01 frasco de lavagem intestinal: PHOSFO ENEMA OU FLEET
ENEMA, preferencialmente 2 horas antes do exame.

ORIENTAÇÕES OBRIGATÓRIAS PARA PROCEDIMENTO

LAVAGEM INTESTINAL
ATENÇÃO! A lavagem instestinal é OBRIGATÓRIA.

Caso o paciente não a tenha realizado, o exame será suspenso.

Modo de aplicação da lavagem intestinal:
1. Antes de utilizar o preparo, retire a tampa protetora do Phosfo Enema ou Fleet Enema.
2. Escolha a posição mais confortável para realização do preparo.
3. Aplicar, introduzindo a ponta do frasco no ânus do paciente.
4. Aplicar todo o líquido do frasco, com pressão suave no reto (intestino).
5. Após aplicar todo o conteúdo, retirar o frasco e desprezar após o uso.
6. Imediatamente o paciente sentirá vontade de evacuar.
7. Após o término, realizar higiene. O preparo está pronto.
Observação: O paciente não terá diarreia. Esta sensação ocorre somente
no momento da aplicação.

Observação: pacientes acima de 70 anos e pacientes com colostomia => em caso de dúvida,
entrem em contato com o Serviço de Endoscopia do Hospital Estadual Bauru.
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