Preparo de Exames
Coprocultura

COPROCULTURA
Não é necessário agendamento, Exame realizado de segunda a sábado das 7h às 11h.
Instruções de Preparo
Recomendável suspender medicação laxante
e/ou supositórios dos 03 dias que antecedem
e durante o período da coleta ou conforme
orientação medica.
- Evitar o uso de bebidas gasosas (ex: refrigerantes, água gaseificada) e bebidas alcoólicas
durante os 03 dias que antecedem a coleta;
- Crianças de até 12 anos não necessita de
dieta;
- Para maiores de 12 anos, apenas manter a
dieta habitual com as recomendações (descritas abaixo) ou conforme orientação médica.
Dieta: Dieta habitual (dia a dia), sendo recomendável nas últimas 72h (03 dias) antes da
coleta que o mesmo inclua nas refeições principais (almoço e/ou jantar) quantidades usuais
de carne, batata e feijão e nas outras refeições
(café da manha, lanche da tarde), manteiga e
leite.
- No quarto dia colher todo volume fecal da
primeira evacuação da manhã e trazer ao laboratório imediatamente;
- Usar recipientes limpos e secos. Evitar contaminação por urina, água, gordura ou outro
elemento;
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- NÃO usar laxantes para obtenção de fezes.
Enviar todo volume fecal;
- Após a coleta o material deve ser entregue ao
laboratório em um prazo de 2h em temperatura
ambiente, após este período refrigerar até 8h;
- Fezes recente a fresco (todo volume fecal
após dieta especifica);
- Todo material colhido.
IMPORTANTE
Informe ao abrir ficha todos os medicamentos
que utiliza.
Necessário documento paciente e responsável
legal (caso menor),carteira do convênio, pedido médico original e guia de autorização se
necessário.
Trazer documento original com foto (Ex.: RG,
habilitação, carteira de trabalho) e cartão do
convênio.
Trazer pedido médico original, dentro da validade, assinado e carimbado pelo médico solicitante, sem rasuras.
Em caso de dúvidas no preparo favor comunicar-se com a recepção ou pelo telefone 47881800.
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