
PREPARO PARA COLONOSCOPIA 
VIRTUAL POR TOMOGRAFIA

 1 dia antes do exame:

Alimentar-se com massas de pães e 
sucos (de fruta e coados), caldos de 
legumes ou de sopas (cozinhar a sopa 
e consumir apenas o caldo ou bater 
no liquidificador e coar), caldo de feijão 
(sem os grãos), água de coco, chás e 
gelatinas.

Evite ingerir alimentos com fibras, 
sementes e carne vermelha.

 Dia anterior ao exame, às 19h horas:

PICOPREP: Dissolver 2 envelopes em 
um copo de 300 ml de água em 
temperatura ambiente e mexer por 3 
minutos. Esperar a solução esfriar, 
para depois ingerir todo o 
medicamento. Em seguida, ingerir 100 
gotas de Flagass (Aché) via oral. Após 
isso, tomar 5 copos de líquido claro 

(água, suco ou chá), num intervalo de 
20 minutos entre um e outro, e 
caminhar por aproximadamente 30 
minutos para estimular o intestino.

 Dia anterior ao exame, às 21h:

Dissolver 25ml de contraste em 500ml 
de água (podendo misturar junto a 
esta solução um pacote de suco de 
sua preferência, caso ache necessário). 
Beba com intervalos de 20 minutos 
até finalizar, e caminhe por 
aproximadamente 30 minutos para 
estimular o intestino.

 8 horas antes do exame:

Você poderá tomar chá com bolachas 
de água e sal e torradas, sucos de 
frutas coados. Depois deste horário 
não comer mais nada.

PICOPREP: Dissolver 1 envelope em 
um copo de 150ml de água em 
temperatura ambiente e mexer por 3 
minutos. Esperar a solução esfriar 
para depois ingerir todo medicamento. 
Em seguida, ingerir 100 gotas de 
Flagass (Ache) via oral.

 6 horas antes do exame:

Dissolver 25ml de contraste em 500 
ml de água (podendo misturar junto 
a esta solução um pacote de suco 
de sua preferência, caso ache 
necessário). Beba com intervalos de 
20 minutos até finalizar, e caminhe 
por aproximadamente 30 minutos 
para estimular o intestino.

Após tomar toda a medicação é 
permitido tomar somente água.

Importante: chegar na Clínica 30 
minutos antes do horário 
agendado.

Caso ocorram vômitos ao ingerir as 
medicações, será necessário repetir 
a medicação novamente e entrar 
em contato com a Ecomax: (47) 
3331-4844.

Sobre o medicamento e o contraste:

 PICOPREP é vendido em caixas 
com 2 unidades. Será necessário 
comprar 2 caixas.

ecomax-cdi.com.br

 O contraste é fornecido pela 
Ecomax, sendo necessário que o 
paciente retire na Clínica (unidade 
Bom Retiro em Blumenau, unidade 
Brusque, ou unidade Largo São 
Sebastião em Florianópolis). Pacientes 
de outras cidades podem solicitar o 
envio pelos Correios via Sedex a 
cobrar.

Obs.: Consta no frasco do contraste 
que seu uso é endovenoso, porém, 
também pode ser utilizado via oral 
quando diluído em água.

ORIENTAÇÕES ADICIONAIS

 Siga as orientações prévias para a 
realização de seu exame.
 Chegue com a antecedência 
solicitada por nossa equipe, 
contribuindo, assim, para a 
pontualidade do seu exame e dos 
próximos pacientes.
 Em caso de imprevisto, 
contate-nos o mais brevemente 
possível. Atrasos podem gerar a 
necessidade de remarcar o exame 
para uma nova data.
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 O contraste é fornecido pela 
Ecomax, sendo necessário que o 
paciente retire na Clínica (unidade 
Bom Retiro em Blumenau, unidade 
Brusque, ou unidade Largo São 
Sebastião em Florianópolis). Pacientes 
de outras cidades podem solicitar o 
envio pelos Correios via Sedex a 
cobrar.
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também pode ser utilizado via oral 
quando diluído em água.
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 Chegue com a antecedência 
solicitada por nossa equipe, 
contribuindo, assim, para a 
pontualidade do seu exame e dos 
próximos pacientes.
 Em caso de imprevisto, 
contate-nos o mais brevemente 
possível. Atrasos podem gerar a 
necessidade de remarcar o exame 
para uma nova data.


