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PREPARACIÓ  COLONOSCÒPIA 
AMB SOLUCIÓ EVACUANT 

PDT-RI-003 

Per tal d'afavorir la realització de la prova, li fem les següents recomanacions: 

 
 
 
 

 
 L’objectiu de la solució evacuant és netejar l’intestí amb la finalitat de poder explorar-lo. 

 De l’acompliment dels següents punts dependrà la máxima qualitat de  l’exploració que se li realizarà. 

 
3 DIES ABANS  DE LA PROVA 

SI PODRÀ MENJAR NO PODRÀ MENJAR 
Arroç, pastes i brous colats 
Carns i peixos a la planxa o bullits 
Formatges secs i ous 
Pa blanc, torrades, galetes no integrals. 
Sucs colats, cafè, té, infusions y begudes sense gas. 
 

Amanides 
Fruites 
Verdures 
Llegums 
Aliments integrals 
Llet 

EL DIA  ANTERIOR A L’EXPLORACIÓ 
 

 Haurà de fer una dieta líquida fins a que comenci la preparació. 

 Un cop iniciada la preparació únicament podrà prendre aigua. 

 És convenient estar al costat d’un bany durant la preparació. 
 

      □  SI LA PROVA  ÉS PEL MATÍ (fins a les 14 hores) 

 
 16H de la tarda comenzarà a prendre la SOLUCIÓ EVACUANT de la següent manera: Dissoldre 

cada sobre en un litre d’aigua(agafar una ampolla d’aigua buida i omplir-la amb 4 gots d’aigua:  1 
got aigua ple = 250 ml).  Agitar bé fins a la dissolució total de la pols del sobre.  
Cada 20 minuts haurà de prendre un got d’aquesta preparació fins a completar els 4 sobres (4 
litres), o fins a que les deposicions siguin líquides i netes com a l’aigua. 
 

      □  SI LA PROVA  ÉS PER LA TARDA (després de les 14 hores) 

 
 La tarda abans, a les 18H, començarà a prendre la SOLUCIÓ EVACUANT de la següent manera: 

Dissoldre cada sobre en un litre d’aigua(agafar una ampolla d’aigua buida i omplir-la amb 4 gots 
d’aigua:  1 got aigua ple = 250 ml).  Agitar bé fins a la dissolució total de la pols del sobre.  
Cada 20 minuts haurà de prendre un got d’aquesta preparació fins a completar  2 sobres (2 litres).  
Al matí de la prova, a les 7H començarà un altre cop amb la SOLUCIÓ EVACUANT, i es prendrà els 
2 sobres restants.   
 

 Si durant la ingesta de la preparació presenta nàusees, vòmits o distensió abdominal pot allargar el 
temps entre sobre i sobre. Podrà prendre una cullerada de Primperán ® sempre que no hagi 
presentat reaccions adverses prèvies. 

 

DIA DE L’EXPLORACIÓ 
 

 6 hores abans de la prova no podrà menjar ni beure aigua. 

 Haurà de venir dutxat.  Venir sense maquillatge ni esmalt d’ungles. 

 Haurà de venir acompanyat i no podrà conduir. 
 

NOTA IMPORTANT 
 

 Si vostè està prenent ferro, haurà de deixar de prendre’l una setmana abans de  l’exploració. 

 Si vostè pren antiagregants (Aspirina®, Tromalyt®, Plavix®, Sintrom®, etc) o és diabètic i necessita 
insulina, consulti amb el seu metge 

 


