
 
  

PREPARAÇÃO PARA COLONOSCOPIA (COM PLENVU®) 

 
Para que o exame a que vai ser submetido seja realizado em boas condições, o seu intestino 
deve estar completamente limpo. Para tal, deve seguir os pontos que se mencionam abaixo: 
 

 
 

 
 

HORA DO EXAME: 

após as 14H00  
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COMO PREPARAR PLENVU® 

 
 

 
 Às 6H00 horas no dia do exame: 1ª DOSE DE PLENVU® 
• Abra a Saqueta da Dose 1  
• Dissolva o seu conteúdo em 500 ml de água fresca. 
• Divida o preparado em 5 copos (+/- 100ml) 
• Corta Sabores: tenha perto de si chá ou água (no mínimo 500 ml), para intervalar e beber 

logo em seguida ao copo de preparado. 
• Aguarde 15 minutos até ao próximo copo de Plenvu. 
• Repita até terminar todo e preparado assim como o chá e/ou água adicionais. 

 

 
 

 
 6H00 horas antes do exame: 2ª DOSE DE PLENVU® 
• Abra as Saquetas A e B da Dose 2  
• Dissolva o seu conteúdo em 500 ml de água fresca. 
• Divida o preparado em 5 copos (+/- 100ml) 
• Corta Sabores: tenha perto de si chá ou água (no mínimo 1L), para intervalar e beber logo 

em seguida ao copo de preparado. 
• Aguarde 15 minutos até ao próximo copo de Plenvu. 
• Repita até terminar todo e preparado assim como o chá e/ou água adicionais. 

 

 
 
 
É importante que beba as quantidades adicionais de líquidos claros prescritas, a fim de ajudar a 
prevenir a perda de fluidos (desidratação). Pode e deve beber mais líquidos antes, durante e 
depois de tomar PLENVU®, garantido que ao final as suas dejeções sejam transparentes, por 
forma a permitir um correto diagnóstico e evitar a repetição do exame. 
 
DEVE PARAR DE BEBER 3 HORAS ANTES DO SEU PROCEDIMENTO CLÍNICO: JEJUM 
COMPLETO (não poderá comer nem beber nada, inclusive água). 
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