
Uuden sukupolven tyhjennyslääke

Uuden sukupolven tyhjennyslääke

www.moviprep.fi
PL 20, 03601 Karkkila, puh. (09) 2257 147
www.saborapharma.fi

MOVIPREP on tehokas tyhjennyslääke
ainutlaatuisen koostumuksen ansiosta

• Tutkitusti tehokas suolen tyhjennykseen
• Ei imeydy elimistöön

• Raikas maku
• Tehokkaaseen tyhjennykseen tarvitaan nyt

vain 2 litraa lääkeliuosta

• Säilyttävät elimistön nestetasapainon
• Takaavat potilaan hyvinvoinnin
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Uuden sukupolven tyhjennyslääke

1. Hoitokerta käsittää kaksi litraa
Moviprep-liuosta. Yksi pakkaus sisältää
2 muoviin pakattua annospakettia.
Annospaketissa on A ja B annospussit.

2. Avaa muovipakkaus.

3. Tyhjennä yksi annospussi A ja yksi
annospussi B tyhjään kannuun

4. Lisää jauheeseen 1 litra haaleaa vettä.

5. Sekoita liuosta, kunnes se on
kirkastunut (n. 5 min). Laita juoma
viileään, silloin sitä on miellyttävämpi
nauttia.

6. Näin saatu liuos tulee juoda 1-2 tunnin
kuluessa valmistamisesta. Kun
ensimmäinen litra on juotu, valmista ja
juo toinen litra Moviprep-liuosta. Hoidon
aloittamisen jälkeen ei saa syödä kiinteää
ruokaa ennen kuin toimenpide on tehty.

Näin valmistat Moviprep-liuoksen

Apteekeista. Itsehoitovalmiste. Ei korvattavuutta.

Lisätietoja ja potilasohje osoitteesta: www.moviprep.fi

Moviprep on tarkoitettu suolen puhdistamiseen valmistauduttaessa kliinisiin toimenpiteisiin,
jotka edellyttävät paksusuolen tyhjennystä, kuten suolen endoskopia tai röntgenkuvaus.

Ei suositella alle 18-vuotiaille lapsille, koska Moviprep-valmistetta ei ole tutkittu lapsipotilailla.

Moviprep-valmisteen käytöstä raskauden ja imetyksen aikana ei ole tutkimustietoa. Siksi sitä tulee käyttää raskauden
ja imetyksen aikana vain, jos lääkäri katsoo sen välttämättömäksi.

Tutustu huolellisesti pakkauksessa olevaan käyttöohjeeseen ennen MoviPrepin käyttöä.
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MOVIPREP® vähemmän nestettä nautittavaksi

Nautittava nestemäärä

• Tehokkaaseen tyhjennykseen tarvitaan nyt vain 2 litraa lääkeliuosta
• Potilaalle mieluisia kirkkaita nesteitä nautitaan lisäksi 1-2 litraa
• Hyvä hoitomyöntyvyys

Ell C. et al., Endoscopy, 2006; 38 (Suppl II) A18*

MOVIPREP® maistuu paremmalta

47 % pitää MOVIPREP-tuotetta hyvänmakuisena

• Raikas maku
• Parempi hoitomyöntyvyys
• Vähemmän hoidon keskeytyksiä ➞ kustannustehokas

Ell C. et al., Endoscopy, 2006; 38 (Suppl II) A18*

MOVIPREP®   – parempi potilantyytyväisyys

Ennen Nyt

MOVIPREPillä on hyvä potilastyytyväisyys

• 9 potilasta 10:stä valitsisi MOVIPREP-
tyhjennyslääkkeen uudestaan

• pienempi nestemäärä juotavaa
• maistuu raikkaan sitruunaiselta

Saat tuotteen oikeaan käyttämiseen ohjaavan potilasohjeen
tähystystutkimuksen tekevästä paikasta, apteekista tai netistä.

Pakkaus sisältää annospussit yhteen tyhjennyskertaan.

Hoidon aikana suositellaan juotavaksi vielä 1-2 litraa muuta kirkasta nestettä,
joka voi olla vettä, kirkasta keittoa, hedelmämehua ilman hedelmälihaa,
virvoitusjuomia, teetä ja/tai kahvia ilman maitoa.

Hoitokerta käsittää kaksi litraa Moviprep-liuosta. Hoito voidaan toteuttaa
kahdella eri tavalla:

1) toimenpidettä edeltävänä iltana

2) jaettuna yhteen litraan Moviprep-liuosta toimenpidettä edeltävänä iltana
ja yhteen litraan Moviprep-liuosta varhain toimenpidepäivän aamuna

Nesteen (Moviprep–liuoksen ja kirkkaan
nesteen) juomisen päättymisen
ja kolonoskopian aloittamisen
välillä tulisi olla vähintään yksi
tunti.

Hoidon aloittamisen jälkeen
ei saa syödä kiinteää
ruokaa ennen kuin
toimenpide on tehty.

Ell C. et al., Endoscopy, 2006; 38 (Suppl II) A18*

MOVIPREP® – ohjeita


