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Preparo para pacientes com COLOSTOMIA sem o coto retal: fazer o preparo igual aos pacientes SEM
colostomia.
Paciente com colostomia e com o coto retal presente: fazer o preparo igual aos demais pacientes, mas
realizar também a lavagem do coto retal com o Fleet enema ou Phosfoenema -130ml - 2 unidades.

Para: ___________________________________________________________________________
USO LOCAL
1. Phosfoenema---130 ml---2 unidades.
A- Três horas antes do horário do exame aplique o primeiro frasco de phosfoenema. O tempo para o início
da ação é de 2 a 5 minutos. Segure o máximo que conseguir para então evacuar.
B- Dez a quinze minutos após eliminar o conteúdo fecal, aplique o segundo frasco, mas o efeito,
geralmente, é menor. Mesmo que não sinta vontade de evacuar, sente no vaso sanitário e tente eliminar o
conteúdo retal antes de sair de casa.
Phosfoenema® possui embalagem especialmente desenvolvida, com
ponta anatômica, lubrificada, com capa protetora e válvula de
segurança para controlar o fluxo e evitar o refluxo.
Antes de usar, retire a capa protetora da cânula retal.
Com o frasco para cima, segure com os dedos a tampa sulcada. Com a
outra mão, segure a capa protetora, retirando-a suavemente.
Escolha a posição mais conveniente, entre as duas citadas nas
ilustrações.
Lado esquerdo: Deitar-se sobre o lado esquerdo, com os joelhos em
flexão e braços relaxados.
Auto-Administração: O processo mais simples é assumir a posição
indicada, deitado sobre uma toalha, colocada de preferência, no piso
do banheiro.
Com pressão firme, inserir suavemente a cânula no reto, comprimindo o frasco até ser expelido quase todo
o líquido. Retire a cânula do reto. Após a compressão, uma pequena quantidade ficará no frasco porque
ele contém quantidade de líquido superior à necessária para uso eficaz.
Não forçar o enema, poderá resultar em perfuração e/ou abrasão do reto.
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