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UNITAT D’APARELL DIGESTIU – ENDOSCÒPIA DIGESTIVA 

 
PREPARACIÓ PER A COLONOSCÒPIA 

 
1.  Cinc dies abans de la prova ha de suprimir la medicació amb ferro si l’està prenent. 
 
2. Si pren antiagregants (Aspirina, Tromalyt, Plavix....) comuniqueu-ho al metge que fa la prova. Si 
pren anticoagulants (Sintrom......) consulti al seu metge. 
 
3. Tres dies abans de l’exploració ha de fer una DIETA POBRE EN RESIDUS: 

-Esmorzar: Cafè, infusions variades, pernil dolç, gall d’indi, truita a la francesa, pa blanc 
amb oli. 
-Dinar i sopar: Arròs bullit blanc, sopa de pasta o d 'arròs, pasta (macarrons, 
espaguetis...) bullits amb oli o mantega i formatge dur rallat. Pollastre bullit o a la planxa, 
vedella a la planxa, peix bullit o a la planxa, truita a la francesa o ou dur. 
-Postres: Suc de taronja natural filtrat o formatge dur. 

 
Aliments que no pot prendre: Amanides, verdures i llegums, fruites, patates, carns i peixos en 
salsa, embotits, greixos, llet, productes integrals, pastissos i  begudes alcohòliques o amb gas. 
 
4. Vint-i-quatre hores abans de l’exploració: No prendrà cap aliment sòlid. Tan sols pot prendre:  
aigua, brous filtrats, sucs colats, infusions, te, cafè i begudes sense gas. 
 
 
 
 
 
El dia de l’exploració: 
 
A les   7:00 AM      Prendrà un sobre de CITRAFLEET dissolt en 1 got d’aigua molt freda, agitar 
el preparat durant 2 o 3 minuts, ingerir-lo. 
Després beurà líquids aproximadament 1 got gran cada 20 minuts (1.5 litres d’aigua, refresc sense 
gas, sucs filtrats, brou filtrat). 
 
 
A les   9:00 AM  Prendrà el segon sobre de CITRAFLEET dissolt en 1 got d'aigua molt freda, 
agitar el preparat durant 2 o 3 minuts, ingerir-lo. 
Després beurà líquids aproximadament 1 got gran cada 20 minuts (1,5 litres d’aigua, refrescs 
sense gas, sucs filtrats, brou filtrat) fins que aconsegueixi l’efecte de rentat. (deposicions siguin 
líquides i transparents). 
 
Haurà de romandre en dejú, mínim 6 hores, abans de l’hora fixada per l’exploració i haurà 
de venir acompanyat. No podrà conduir fins les dotze hores desprès de l’exploració 
 
 
 

Si té qualsevol dubte truqui a GEMA. 
 
 

Instruccions de presa de CITRAFLEET® 


