Orientações importantes para ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA


Antes do exame:

1. Quanto as suas MEDICAÇÕES
NÃO fazer uso de AAS (aspirina), Varfarina (Marevan®), Ticlid®, Coplidogrel (Plavix®), por 7 dias
antes do exame e Xarelto® 2 dias antes do exame desde que autorizado pelo seu médico. Pacientes
com diabetes NÃO devem tomar insulina ou medicação na manhã que irá realizar o exame. NÃO usar
anti-ácido (omeprazol, pantoprazol, etc.) nas 12hrs que antecedem o exame.
Outras medicações, como por exemplo para controle da pressão arterial, podem ser tomadas
normalmente, porém com pouca água ou sem água até 3hrs antes do exame.
Pacientes com problemas de coração (cirurgia cardíaca, stent, arritmias ou palpitações) deverão
trazer autorização do cardiologista para realizar o exame sob anestesia com uso de Propofol.
2. Quanto a sua ALIMENTAÇÃO

JEJUM COMPLETO POR ATÉ 08 (OITO) HORAS ANTES DO EXAME.
3. Considerações gerais importantes








O exame é realizado sob sedação (anestesia) por isso para sua segurança O PACIENTE NÃO
PODERÁ DIRIGIR APÓS A REALIZAÇÃO DO EXAME;
Pacientes menores de 18 anos e maiores 65 deverão vir acompanhados por responsável;
Comparecer pelo menos 15min antes da hora do seu exame;
Vir com roupas confortáveis, sem joias ou relógio;
Trazer a solicitação do exame, todas as guias liberadas, carteira do convênio, documento
de identificação e consentimento informado preenchido;
Caso seja necessário desmarcar o exame, favor avisar com antecedência de dois dias;
Qualquer dúvida entrar em contato conosco: (41) 3232-1262.

4. Após o exame:
O paciente é levado a uma sala de recuperação onde permanece até sua recuperação completa.
Você poderá sentir um pouco de cólicas ou gases que se resolvem rapidamente. Você poderá voltar a
sua dieta habitual, porém recomenda-se retornar a suas atividades regulares no dia seguinte.
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