Requer

justificativa

de

ausencia

na

Sess80 Legislativa Ordinaria do dia 1 de
setembro de 2014.

Senhor Presidente:

o

Vereador

que 0 presente

subscreve,

no uso de suas atribuigoes

regimentais (Art. 12-A, inciso II), REQUER seja justificada sua ausencia na Sess80
Legislativa Ordinaria do dia 1 de setembro de 2014, em virtude da realizag80 de
procedimentos

preparat6rios para uma endoscopia e colonoscopia, cf. programag8o

constante no documento em anexo.
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Em frente ao estacionamento
Clinica Terreo

Clinica do
Aparelho
Digestivo

Pato Branco - PRo
Fone (46)3225-2572
c1iadig@gmail.com
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PREPARO PARA COLONOSCOPIA
Dois dias antes do exame:
comprimidos

de Dulcolax

da Policlinica

j

No almo<;o, sugere-se uma comidamais
(bisacodil

Smg);

31}08 102.01 (t

!.

}.-,,1:oJ

-t,l{)LU

leve, logo depois se deve tomar 04
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Um dia antes do exame:
••

NAO PODE COMER: leite e seus derivados,

••

frutas.
A dieta e apenas a recomendada,

••

suspiros, e no almoc;:o caldo de carne ou de galinha coado, agua de coco a vontade.
Ingerir as 16 horas, 2 frascos de PHOSFOENEMA diluidos em 250ml de suco de frutas ou cha (se

"

chimarrao,

e nenhum tipo de alimento

s6lido, inclusive

Ifquidos sem residuo, gelatina incolor, ou as de cor clara,

preferir, ou se nao tomar pure)
Repetir as 20horas, 1 frasco de PHOSFOENEMA.
Obs.: e muito importante
a ingestao de toda a soluc;:ao, lembrando

que ela deve ser ingerida aos

poucos e continua mente.
••

Para a realizac;:ao do exame, 0 paciente

••

Ap6s as 24horas, jejum.

••

Se nao tiver diarreia,
Caso vomite,

1. Nao e permitido
2.

E obrigat6rio

Dramin 2 capsulas gel - SOmg (1 capsula a cada 8 horas).

dirigir veiculos ap6s 0 exame;

3. Ap6s 0 exame. 0 paciente

5.0

Ifquido de cor clara, sem residuos.

devera avisar a c1inica.

devera tomar

que venha acompanhado

4. Favor confirmar

devera estar evacuando

(a);

pode alimentar-se

normalmente;

0 exame com 2 (do is) dias de antecedencia;

exame e realizado

com seda<;ao monitorizada

6. Convem ficar em repouso
7. Caso sinta tonturas,

por aproximadamente

por Anestesiologista,

para maior conforto

e seguran<;a;

1 hora ap6s 0 exame;

nauseas, ou c6licas, ap6s ser Iiberado,

convem deitar-se

8. Se houver alguma duvida, favor ligar (46) 322S-2S72.

Waldlr JOSe Pegoraro
Ir.etor Geral
Port. 0
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por mais alguns minutos;

