KULLANIM TALİMATI

araç kullanmamanız gerekir.

• Özel uyarılar, yan etkiler ve Moviprep®‘in
Doktorunuz size muayene öncesinde Moviprep®
(Moviprep® Orange) ile bağırsağınızı temizlemenizi
istedi. Bundan böyle daha kolay okunması amacıyla
her iki çeşit için de Moviprep® adını kullanacağız.
Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce
prospektüsün tamamını okuyun ve ilacı harfiyen
prospektüste belirtildiği veya doktorunuzun ya
da eczacınızın söylediği gibi alın. Ayrıntılı bilgi
için lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışın.

Önemli uyarılar!

• Moviprep®‘in başka ilaçlarla birlikte alınması:
Reçeteye tabi ilaçlar olmasa da başka ilaçlar
aldığınız/kullandığınız veya kısa süre önce
almış/kullanmış olduğunuz takdirde lütfen
doktorunuza veya eczacınıza bilgi verin.
Başka ilaç alıyorsanız bu ilaçları Moviprep®‘ten
en az bir saat önce veya sonra alın, aksi takdirde
bu ilaçlar sindirim sisteminden atılır ve etkisi
kalmaz.

depolanması gibi diğer önemli bilgiler,
kullanım bilgileri bölümünde yer
almaktadır.

MOVIPREP® nedir?
Moviprep®, temiz bağırsak gerektiren
endoskopik veya radyolojik muayenelerde
yetişkinler için klinik olarak kullanılan bir ilaçtır.
MOVIPREP® limon,
MOVIPREP® Orange ise portakal aromalıdır.
Suda çözündükten sonra içildiğinde bağırsağı
temizler. İstenen etki, dışkının su gibi olmasıdır.

Önemli UYARILAR!

Sayın kullanıcı,

• Muayene günü sakinleştirici aldığınız takdirde

Son yenecek yemeğin en geç saati: __________

Bagırsak hazırlıgı
sırasında beslenme

Moviprep®‘in ilk yudumundan itibaren muayene
tamamlanana kadar katı gıda yemeniz yasaktır.
Susuzluğu ve vücudun susuz kalmasını önlemek
için tedavi sırasında ayrıca bir litre şeffaf sıvı
tüketilmesi gerekir.

Ne yiyip içebilirim?
Muayeneden 3 gün öncesine kadar:
Önerilmeyenler:
Tam tahıl ekmeği, müsli karışımları, çekirdekli
meyve veya sebze (örn. kivi, üzüm, domates)
gibi lif bakımından zengin gıdalar

✗

Şeffaf çorbalar

✔

✔
Kahve (sütsüz) veya çay

Önerilenler:
Az lifli gıdalar
(pirinç, patates, beyaz ekmek,...)

Muayeneden 1 gün önce:

İçilebilecek içecekler:
Su, meyve suları (meyve parçacıkları içermeyen),
alkolsüz içecekler

✔

Önerilenler:
Az lifli gıdalar (beyaz ekmek), şekersiz kahve
veya çay, meyve suyu (meyve parçacıkları
içermeyen)

Muayenenizin genel anestezi YAPILARAK
veya YAPILMADAN yapılmasına bağlı
olarak, »Hazırlama ve içme « ile ilgili
bilgilere ilgili bölümden ulaşabilirsiniz.
Moviprep® her iki durumda da bölümler
halinde veya tek seferde içilebilir.
Bunun için ilgili bölümde, açıklamanın yanı
sıra tarih ve saati kaydetme olanağı da
bulunmaktadır.

Önemli UYARILAR!

MUAYENEDEN ÖNCE

GENEL ANESTEZİ YAPILMADAN MUAYENE

BÖLÜMLER HALİNDE İÇME (lütfen buraya yazın)
Muayenenin

Hazırlama ve
içme

günü: _______________ saati: ______________

• 1 paket Moviprep®, A ve B

Önceki akşamdan 1 litre ilaç ve
500 ml şeffaf sıvı içmeye başlama

• A ve B poşetlerinin her

Tarih ____________

1l

Saat ____________

MOVIPREP®

olmak üzere 2 poşet içerir.

1l

2. litreyi de aynı şekilde hazırlayın.
ÖNERİ: Soğuk için!

1-2 h

Şeffaf
sıvı

1 litre ilaç ve 500 ml şeffaf sıvı içme
işlemini, muayene günü sabahında da
tekrarlayın
Tarih ____________

1l

Saat ____________

MOVIPREP®

+

litre

Şeffaf
sıvı

Çözeltinin 1 litresini bir ila iki saat
içinde için. Çözeltiden her 10 - 15 dakikada
bir bardak içmeye özen gösterin.

1l

Ek olarak isteğinize göre seçeceğiniz
şeffaf bir sıvıdan bir litre içmenizi de
öneririz.

İlacı içerken boş bir tuvalete yakın
mesafede bulunmanız önemlidir.

Genel anestezi yapılmadan muayene
olmak için ilaç bölümler halinde içildiğinde,
sıvı alımının (Moviprep® ve şeffaf sıvı)
tamamlanması ile kolonoskopi arasında
en az 1 saat süre olmalıdır.
İlacı son içişinizden sonra kolonoskopiye
gitmek için yeterli zaman bırakın.

+

1l

1l

litre

+

Genel anestezi
YAPILMADAN muayene

birini ayrı bir kaba doldurun.
Kaptaki 1 litre işaretine kadar
su doldurun ve toz tamamen
eriyip çözelti berrak veya
hafif bulanık hale gelene
kadar karıştırın. Bu işlem
beş dakika kadar sürebilir.

1l

+

GENEL ANESTEZİ YAPILMADAN MUAYENE

TEK SEFERDE İÇME (lütfen buraya yazın)
Muayenenin

Hazırlama ve
içme

günü: _______________ saati: ______________

• 1 paket Moviprep®, A ve B

İçmeye başlama
2 litre çözelti ve 1 litre şeffaf sıvı

• A ve B poşetlerinin her

Tarih _______________________________

olmak üzere 2 poşet içerir.

1l

Saat _______________________________

1l

MOVIPREP®

2. litreyi de aynı şekilde hazırlayın.
ÖNERİ: Soğuk için!

1l

1-2 h

Ek olarak isteğinize göre seçeceğiniz
şeffaf bir sıvıdan bir litre içmenizi de
öneririz.

İlacı içerken boş bir tuvalete yakın
mesafede bulunmanız önemlidir.

1l

MOVIPREP®

+

1l

Şeffaf sıvı

1l

Çözeltinin 1 litresini bir ila iki saat
içinde için. Çözeltiden her 10 - 15 dakikada
bir bardak içmeye özen gösterin.

1l

+

İki litre Moviprep® muayeneden önceki
akşam içilir veya muayenenin yapılacağı
gün sabah/öğleden önce içilir.
Moviprep® ve diğer şeffaf sıvıları içme
süreci, tedaviye başlamadan en az bir saat
önce tamamlanmış olmalıdır.
İlacı son içişinizden sonra kolonoskopiye
gitmek için yeterli zaman bırakın.

Genel anestezi
YAPILMADAN muayene

birini ayrı bir kaba doldurun.
Kaptaki 1 litre işaretine kadar
su doldurun ve toz tamamen
eriyip çözelti berrak veya
hafif bulanık hale gelene
kadar karıştırın. Bu işlem
beş dakika kadar sürebilir.

1l

GENEL ANESTEZİ YAPILARAK MUAYENE

BÖLÜMLER HALİNDE İÇME (lütfen buraya yazın)
Muayenenin

Hazırlama ve
içme

günü: _______________ saati: ______________

• 1 paket Moviprep®, A ve B

Önceki akşamdan 1 litre ilaç ve
500 ml şeffaf sıvı içmeye başlama

• A ve B poşetlerinin her

Tarih ____________

1l

Saat ____________

MOVIPREP®

olmak üzere 2 poşet içerir.

birini ayrı bir kaba doldurun.
Kaptaki 1 litre işaretine kadar
su doldurun ve toz tamamen
eriyip çözelti berrak veya
hafif bulanık hale gelene
kadar karıştırın. Bu işlem
beş dakika kadar sürebilir.

1l

1l

2. litreyi de aynı şekilde hazırlayın.
ÖNERİ: Soğuk için!

1l

+

1l

1-2 h

litre

+

Şeffaf
sıvı

1 litre ilaç ve 500 ml şeffaf sıvı içme
işlemini, muayene günü sabahında da
tekrarlayın
Tarih ____________

1l

Saat ____________

MOVIPREP®

+

litre

Şeffaf
sıvı

1l

Ek olarak isteğinize göre seçeceğiniz
şeffaf bir sıvıdan bir litre içmenizi de
öneririz.

İlacı içerken boş bir tuvalete yakın
mesafede bulunmanız önemlidir.

Genel anestezi yapılarak muayene olmak
için ilaç bölümler halinde içildiğinde,
sıvı alımının (Moviprep® ve şeffaf sıvı)
tamamlanması ile kolonoskopi arasında en
az 2 saat süre olmalıdır.
İlacı son içişinizden sonra kolonoskopiye
gitmek için yeterli zaman bırakın.

Genel anestezi
YAPILARAK muayene

Çözeltinin 1 litresini bir ila iki saat
içinde için. Çözeltiden her 10 - 15 dakikada
bir bardak içmeye özen gösterin.

+

GENEL ANESTEZİ YAPILARAK MUAYENE

TEK SEFERDE İÇME (lütfen buraya yazın)
Muayenenin

Hazırlama ve
içme

günü: _______________ saati: ______________

• 1 paket Moviprep®, A ve B

İçmeye başlama
2 litre çözelti ve 1 litre şeffaf sıvı

• A ve B poşetlerinin her

Tarih _______________________________

olmak üzere 2 poşet içerir.

birini ayrı bir kaba doldurun.
Kaptaki 1 litre işaretine kadar
su doldurun ve toz tamamen
eriyip çözelti berrak veya
hafif bulanık hale gelene
kadar karıştırın. Bu işlem
beş dakika kadar sürebilir.

1l

1l

Saat _______________________________

1l

MOVIPREP®

2. litreyi de aynı şekilde hazırlayın.
ÖNERİ: Soğuk için!

1l

1-2 h

MOVIPREP®

+

1l

Şeffaf sıvı

İki litre Moviprep® muayeneden önceki
akşam içilir veya muayenenin yapılacağı
gün sabah/öğleden önce içilir.
Sıvı tüketim süreci (Moviprep® ve şeffaf
sıvı), tedavi başlamadan en az 2 saat önce
tamamlanmış olmalıdır.
İlacı son içişinizden sonra kolonoskopiye
gitmek için yeterli zaman bırakın.

Genel anestezi
YAPILARAK muayene

Ek olarak isteğinize göre seçeceğiniz
şeffaf bir sıvıdan bir litre içmenizi de
öneririz.

İlacı içerken boş bir tuvalete yakın
mesafede bulunmanız önemlidir.

1l

1l

Çözeltinin 1 litresini bir ila iki saat
içinde için. Çözeltiden her 10 - 15 dakikada
bir bardak içmeye özen gösterin.

1l

+

İlaç içme günlügü
1. litre Moviprep®
Tarih, saat

İçilen miktar, ml

İlaç içme günlügü
2. litre Moviprep®
Tarih, saat

İçilen miktar, ml
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