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ORIENTAÇÕES PARA O EXAME DE ENDOSCOPIA
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1. LEMBRE-SE – Medicações como: Sulfato ferroso, Marevan®, Xarelto®,
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Clopidogrel®, Ginkgo Biloba, AAS®, Aspirina®, Somalgin®, Buferin®,
Plavix®, Ticlid®, Iscover® ou similares, devem ser suspensas 05 dias antes
do exame e após a liberação do seu médico assistente.
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2. Na véspera do exame – DIETA LEVE no jantar (Sopas, biscoitos, torradas,
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chás, sucos). NÃO comer: VERDURAS, CASTANHAS ou Cereais em grãos.
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3. JEJUM ABSOLUTO DE 8h (NÃO beber nem água) até o horário do exame;
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4. TRAZER:

4. TRAZER:

•

Guia do convênio médico (pedido de exame) AUTORIZADA!

•

Guia do convênio médico (pedido de exame) AUTORIZADA!

•

Cartão do convênio;

•

Cartão do convênio;

•

Relação dos medicamentos que está em uso;
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Relação dos medicamentos que está em uso;

•

Exames de endoscopia anteriores;

•

Exames de endoscopia anteriores;

•

Avaliação anestésica (quando houver);

•

Avaliação anestésica (quando houver);

•

Documento com foto e CPF (RG ou CNH);

•

Documento com foto e CPF (RG ou CNH);

5. É OBRIGATÓRIA a presença de um acompanhante (maior de 18 anos) que

5. É OBRIGATÓRIA a presença de um acompanhante (maior de 18 anos) que

deverá PERMANECER na Clínica durante toda a realização do procedimento
e assegurar a saída do paciente até a sua casa, que devido aos efeitos da
medicação, NÃO poderá voltar de carona em moto e estará impossibilitado
de dirigir (automóveis, motos, bicicletas, etc.), operar máquinas, beber álcool
ou mesmo assumir compromissos de trabalho ou estudo neste dia. CASO O
PACIENTE COMPAREÇA SEM ACOMPANHANTE, O PROCEDIMENTO
SERÁ CANCELADO.

deverá PERMANECER na Clínica durante toda a realização do procedimento
e assegurar a saída do paciente até a sua casa, que devido aos efeitos da
medicação, NÃO poderá voltar de carona em moto e estará impossibilitado
de dirigir (automóveis, motos, bicicletas, etc.), operar máquinas, beber álcool
ou mesmo assumir compromissos de trabalho ou estudo neste dia. CASO O
PACIENTE COMPAREÇA SEM ACOMPANHANTE, O PROCEDIMENTO
SERÁ CANCELADO.

6. O tempo de permanência na clínica será em torno de 2 horas.
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