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CitraFleet® 
 

 
§ Suspender medicação que contenha ferro! 
§ Dieta pobre em fibras 

§ Pequeno-almoço e lanches 
§ Infusão de tília, cidreira ou chá 
§ Pão branco torrado com manteiga ou margarina  
§ Biscoitos secos 

§ Almoço e jantar 
§ Sopa branca (batata, cenoura, arroz, massa) 
§ Carnes magras cozidas ou grelhadas (vaca, vitela, galinha, coelho) 
§ Peixes magros cozidos ou grelhados (pescada, 

marmota, faneca, robalo, linguado) 
§ Arroz, puré de batata, ovo cozido 
§ Pão torrado, biscoitos secos 
§ Frutas cozidas ou assadas 
§ Queijo fresco ou iogurte 

Adquirir Citrafleet® 48 horas antes (não necessita receita) 

 

 

Não comer alimentos sólidos assim que iniciar a preparação! 

Durante todo o dia deverá apenas fazer dieta líquida com chá com açúcar ou adoçante, sumos 
transparentes, água ou gelatina de cor clara. 

NOTA: Se é obstipado, ou seja, “preso dos intestinos”, sugere-se tomar 2 comprimidos de bisacodilo 
(Dulcolax - venda livre) de manhã. 

 

3 DIAS ANTES do exame… 

 

No DIA ANTERIOR… 
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Exame de Manhã

15H00 - Tomar uma carteira de Citrafleet dissolvida num
copo grande (1/4 Litro) de água. Seguidamente beba ao
longo da tarde 2L de água, chá ou sumos transparentes
sem polpa.

21H00 - Tomar a 2ª carteira de CitraFleet, dissolvida num
copo grande de (1/4 Litro) de água. Seguidamente beba
até ao momento de deitar 2L de água, chá sumos
transparentes sem polpa. Pode beber mais água mas só
até 4 horas antes do exame.

Exame à Tarde

19H00 - Tomar uma carteira de Citrafleet dissolvida num
copo grande (1/4 Litro) de água. Seguidamente beba ao
longo da tarde 2L de água, chá ou sumos transparentes
sem polpa, até à hora de deitar.

07H00 - Tomar a 2ª carteira de CitraFleet, dissolvida num
copo grande de (1/4 Litro) de água. Seguidamente beba
2L de água, chá sumos transparentes sem polpa. Pode
beber mais água mas só até 4 horas antes do exame.

Deverá ir acompanhado. Não deverá conduzir após o exame. Trazer Clister Opaco ou colonoscopias 
anteriores, assim como a lista dos medicamentos que toma.  

 
ATENÇÃO: Se o exame for com anestesia, não deve comer ou beber nada nas 6 horas que antecedem o 
exame. 

É de extrema importância cumprir a quantidade de líquidos indicada no protocolo, pois só assim conseguirá 
uma limpeza eficaz. O sucesso do exame depende da qualidade da preparação que efetuou. 
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MoviPrep® 

§ 2 dias antes do exame: dieta ligeira, sem resíduos;  
§ NÃO COMA: fruta crua, legumes, saladas, sopa, feijão, 

grão, ervilhas ou favas.  
§ Na véspera do exame: faça um pequeno-almoço normal e 

um almoço ligeiro (cozidos, grelhados).  
§ Após o almoço só pode beber líquidos transparentes: caldos 

de carne, peixe ou fruta cozida (coados), água, sumos 
diluídos (sem polpa, sem gás), chás/gelatinas de cor clara 
(ananás, laranja, limão, pêssego), café sem leite, ice-tea. 

Importante: Não comer legumes, cereais, leguminosas e frutas com casca 

§ Adquirir MOVIPREP® na farmácia (não necessita receita) 
§ Após o início do preparado não poderá ingerir mais alimentos sólidos! 

 

 

1 – DIETA 

Deverá ir acompanhado. Não deverá conduzir após o exame. Trazer Clister Opaco ou colonoscopias anteriores, assim 
como a lista dos medicamentos que toma.  

ATENÇÃO: Se o exame for com anestesia, não deve comer ou beber nada nas 6 horas que antecedem o exame. 

Exame de Manhã

1ª toma às 17h00 (véspera do exame) - Dissolver o conteúdo 
da saqueta A com o conteúdo da saqueta B em 1L de água e 
beber em 60 minutos. 
Em seguida, beber no mínimo, 1 litro de água, chá, sumo sem 
polpa ou refrigerante sem gás.

2ª toma às 22h00 (véspera do exame) - Dissolver o conteúdo 
da saqueta A com o conteúdo da saqueta B em 1L de água e 
beber em 60 minutos.
Em seguida, beber no mínimo, 1 litro de água, chá, sumo sem 
polpa ou refrigerante sem gás até 3 horas antes do exame.

Exame à Tarde

1ª toma às 22h00 (véspera do exame) - Dissolver o conteúdo 
da saqueta A com o conteúdo da saqueta B em 1L de água e 
beber em 60 minutos.
Em seguida, beber no mínimo, 1 litro de água, chá, sumo sem 
polpa ou refrigerante sem gás.

2ª toma às 07h00 (dia do exame) - Dissolver o conteúdo da 
saqueta A com o conteúdo da saqueta B em 1L de água e 
beber em 60 minutos.
Em seguida, beber no mínimo, 1 litro de água, chá, sumo sem 
polpa ou refrigerante sem gás até 3 horas antes do exame.

2 – PREPARAÇÃO 
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Plenvu® 

§ 2 dias antes do exame: dieta ligeira pobre em fibras, sem resíduos. 
§ NÃO COMA: fruta crua, legumes, saladas, sopa, feijão, grão, ervilhas 

ou favas.  
§ Na véspera do exame: faça um pequeno-almoço normal e um almoço 

ligeiro (cozidos, grelhados).  
§ Após o almoço só pode beber líquidos transparentes: caldos de 

carne, peixe ou fruta cozida (coados), água, sumos diluídos (sem 
polpa, sem gás), chás/gelatinas de cor clara (ananás, laranja, limão, 
pêssego), café sem leite, ice-tea. 

§ IMPORTANTE: NÃO COMER LEGUMES, CEREAIS, LEGUMINOSAS E FRUTAS COM CASCA 

 
§ Adquirir PLENVU® na farmácia (não necessita receita) 
§ Após o início do preparado não poderá ingerir mais alimentos sólidos! 

 

 

  

1 – DIETA 

Exame de Manhã

1ª toma às 18h00 (véspera do exame) - Abrir a embalagem
exterior e reitear a saqueta da dose 1 em 500mL de água
fresca e beber ao longo de 45 minutos. Beber um copo a cada
10-15 minutos. Em seguida, beba no mínimo, 1/2 litro de
água, chá, sumo sem polpa ou refrigerante sem gás.

2ª toma às 22h00 (véspera do exame) - Deitar o conteúdo da
saqueta A dose 2 e saqueta B dose 2 em 500mL de água
fresca e beba ao longo de 45 minutos. Beber um copo a cada
10-15 minutos. Em seguida, beba no mínimo, 1/2 litro de
água, chá, café (sem leite), tisanas, caldos (coados), sumo sem
polpa ou refrigerante sem gás.

Exame à Tarde

1ª toma às 22h00 (véspera do exame) - Abrir a embalagem
exterior e reitear a saqueta da dose 1 em 500mL de água
fresca e beber ao longo de 45 minutos. Beber um copo a cada
10-15 minutos. Em seguida, beba no mínimo, 1/2 litro de
água, chá, sumo sem polpa ou refrigerante sem gás.

2ª toma às 08h00 (dia do exame) - Deitar o conteúdo da
saqueta A dose 2 e saqueta B dose 2 em 1L de água fresca e
beba ao longo de 45 minutos. Beber um copo a cada 10-15
minutos. Em seguida, beba no mínimo, 1/2 litro de água, chá,
café (sem leite), tisanas, caldos (coados), sumo sem polpa ou
refrigerante sem gás.

É de extrema importância que cumpra a quantidade de líquidos indicada no protocolo, pois só assim conseguirá 
uma limpeza eficaz. O sucesso do exame depende da qualidade da preparação que efetuou. 

 

 

Deverá ir acompanhado. Não deverá conduzir após o exame. Trazer Clister Opaco ou colonoscopias anteriores, 
assim como a lista dos medicamentos que toma.  

ATENÇÃO: O consumo de todos os líquidos deve terminar pelo menos 2h antes do procedimento se este for sob 
anestesia geral ou 1h antes se sem anestesia geral. 
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