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Preparació Colonoscòpia (Evacuante Lainco Simple®) 
 
En què consisteix la preparació de la prova? 
La preparació amb EVACUANTE LAINCO simple® consisteix en netejar l’aparell digestiu 
abans d’una exploració colorectal (endoscòpia, biòpsia, etc), diagnòstic radiològic (enemes, 
pielografies, etc) o cirurgia de còlon. El preparat és un laxant que provoca una neteja 
mecànica del còlon. 
 
Quina preparació heu de fer? 
En primer lloc, cal dissoldre el contingut d’un sobre en un litre d’aigua. Remenar fins  la 
seva dissolució total. 
 Quan s’ha de prendre? 

 - Si la prova és al matí, abans de les 14:00h, cal començar a prendre el preparat el 
 dia abans, a partir de les 20h 
 - Si la prova és a la tarda, a partir de les 14:00h, cal prendre el preparat el mateix 
 dia de la prova a partir de 6:00h del matí 
 Com s’ha de prendre? 

 S’ha de beure un got ple (250 ml) de la solució cada 10-15 minuts, fins a completar 
 els 4 sobres. 

 
Quines recomanacions heu de seguir? 
 Si vostè és diabètic, ha de seguir també el 
 Perquè sigui més agradable de prendre, prepari la solució amb aigua freda. 

full d’instruccions per a pacients diabètics. 

 Durant els 3 dies abans de l’exploració, cal que faci una dieta sense residus ni fibra, 
és a dir, no menjar verdures, fruites, llegums, productes integrals, ni greixos.  

 El dia abans de la prova, ha de seguir una dieta a base de líquids clars (caldo sol o 
amb pasta petita, gelatines, infusions clares i sucs colats sense polpa). 

 No menjar aliments sòlids, almenys dues hores abans de prendre EVACUANTE 
LAINCO simple® i fins després de l’exploració. Durant aquest temps pot prendre 
líquids (te o cafè, sense llet, i refrescos). 

 Si té distensió o dolor abdominal, cal prendre la solució més lentament o, fins i tot, 
interrompre el tractament fins la desaparició dels símptomes. 

 Una vegada preparada, consumir la solució abans de 24 hores. 
 Per a la prova s’ha d’estar almenys 4 hores en dejú sense líquids i 6 h sense sòlids.  
 Si no feu una preparació correcta és molt probable que el resultat no sigui adequat i 

s’hagi de repetir la preparació per a una nova exploració. 
 
Quins efectes adversos puc tenir? 
EVACUANTE LAINCO simple® per contenir butil hidroxianisol com a excipient, pot ser 
irritant d’ulls, pell i mucoses. En ocasions, poden aparèixer reaccions transitòries que 
cedeixen ràpidament (nàusees, plenitud abdominal, recargolament, vòmits i irritació anal. 
Rarament, hi ha reaccions al·lèrgiques (urticària, dermatitis i flux nasal abundant).  
Nota: El CHV us proporciona els sobres necessaris per a una correcta preparació abans de 
l’exploració. Si no els utilitzeu tots, agrairem els retorneu el dia de la prova. 


