
Niniejsza instrukcja jest dostarczona przez podmiot odpowiedzialny produktu Eziclen dla wykwalifikowanego personelu medycznego, aby umożliwić 
poinformowanie pacjentów zgodnie z obowiązującym planem zarządzania ryzykiem dla tego leku, w dniu jego przepisania. 

MATERIAŁ EDUKACYJNY DLA PACJENTA 

Niniejszy produkt leczniczy będzie dodatkowo monitorowany. Umożliwi to szybkie zidentyfikowanie nowych informacji o bezpieczeństwie. 
Użytkownik leku też może w tym pomóc, zgłaszając wszelkie działania niepożądane, które wystąpiły po zastosowaniu leku. Do zgłaszania 

działań niepożądanych można użyć adresu poczty elektronicznej ndl@urpl.gov.pl                 V3_Poland_2016.02.26 
 OBRÓĆ 

Eziclen 
koncentrat do sporządzania roztworu 

doustnego 
Sodu siarczan bezwodny, 

Magnezu siarczan siedmiowodny 
oraz Potasu siarczan 

Do wypełnienia przez personel medyczny 
   
SCHEMAT DAWKOWANIA PACJENTA (zaznaczyć zalecany schemat) 

 
 

 SCHEMAT DWUDNIOWY 
1-sza dawka w PRZEDDZIEŃ badania lub zabiegu; 2-ga dawka w dniu 
badania lub zabiegu 
   
  SCHEMAT JEDNODNIOWY 

2 dawki w PRZEDDZIEŃ badania lub zabiegu 

 
Data badania lub zabiegu:   
 
Miejsce (nazwa szpitala/zakładu opieki zdrowotnej):  
 

Znaczenie odpowiedniego 
nawodnienia 
Ponieważ biegunka powoduje odwodnienie, bardzo 
ważne jest ściśle przestrzeganie poniższych 
zaleceń oraz wypicie odpowiedniej ilości 
dodatkowych czystych płynów w celu utrzymania 
odpowiedniego poziomu nawodnienia. 

 
Dozwolone jest picie następujących 
czystych płynów:  

Czyste płyny takie jak woda, herbata lub kawa (bez 
mleka lub śmietanki beznabiałowej). Słodziki są 
dozwolone; gazowane lub niegazowane napoje lub 
przecedzone soki owocowe bez miąższu (innej barwy 
niż czerwona lub purpurowa), czysta zupa lub zupa 
przecedzona w celu usunięcia z niej wszelkich stałych 
elementów.  

 
NIE WOLNO pić: 

Mleka, produktów o czerwonym lub purpurowym 
zabarwieniu, napojów alkoholowych, soków 
owocowych lub napojów zawierających miąższ 

 

Jak przygotować się do badania lub zabiegu 
 
W celu zapewnienia skuteczności oczyszczenia jelita, a 
przez to zapewnienia powodzenia badania lub zabiegu, 
należy ściśle przestrzegać poniższych zasad: 
• W przeddzień procedury można spożyć lekkie 

śniadanie, po którym można spożywać WYŁĄCZNIE 
czyste płyny na obiad, kolację lub inne posiłki przed 
badaniem lub zabiegiem. 

• Leczenie produktem Eziclen, koncentrat do 
sporządzania roztworu doustnego (sodu siarczan 
bezwodny, magnezu siarczan siedmiowodny oraz 
potasu siarczan) polega na przyjęciu 2 dawek 
zgodnie ze schematem:   

PIERWSZA DAWKA: 
rozpoczęcie przygotowania ____________________(data) 
o godzinie __________postępowanie podane poniżej: 
 

 

 

 

 
DRUGA DAWKA: 
rozpoczęcie przygotowania ____________________(data) 
o godzinie __________postępowanie podane powyżej. 
Używając kolejnej butelki przygotować drugą dawkę 
powtarzając przedstawione powyżej kroki od 1 do 4. 
Uwaga:  
• W przypadku badania lub zabiegu bez znieczulenia 

ogólnego, należy zakończyć picie płynu przynajmniej 
na jedną godzinę przed badaniem lub zabiegiem. 

• W przypadku badania lub zabiegu w znieczuleniu 
ogólnym, należy zakończyć picie płynu zazwyczaj 
przynajmniej na dwie godziny przed badaniem lub 
zabiegiem, należy postępować zgodnie ze 
wskazówkami anestezjologa. 

Wlać zawartość jednej butelki leku 
Eziclen do kubka. 

Dodać wody do leku do wysokości kreski 
zaznaczonej na kubku. 

Bez pośpiechu (w ciągu pół godziny 
do godziny) wypić całość płynu z 
kubka. 

WAŻNA INFORMACJA: Wypić dwa 
(2) kolejne kubki wody (lub 
czystego płynu - patrz dozwolone 
płyny) w ciągu kolejnej godziny 
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Eziclen 
koncentrat do sporządzania roztworu 

doustnego 
Sodu siarczan bezwodny, 

Magnezu siarczan siedmiowodny 
oraz Potasu siarczan 

Do wypełnienia przez pacjenta 
  ZALECONY SCHEMAT DAWKOWANIA 

SCHEMAT DWUDNIOWY 
1-sza dawka w PRZEDDZIEŃ badania lub zabiegu; 2-ga dawka w dniu
badania lub zabiegu

SCHEMAT JEDNODNIOWY 

2 dawki w PRZEDDZIEŃ badania lub zabiegu 

NALEŻY UWAŻNIE PRZECZYTAĆ ULOTKĘ PRZED ZASTOSOWANIEM TEGO LEKU 
Należy pamiętać o wypełnieniu tego formularza i zwróceniu go lekarzowi w dniu badania lub zabiegu 

Zamieszczona poniżej tabela pomoże sprawdzić czy pacjent właściwie wypełnił instrukcję oraz zapewni prawidłowe 
przygotowanie pacjenta. Proszę uzupełnić wyróżnione w tabeli dni oraz godziny przyjęcia poszczególnych dawek. 

Należy postarać się wypić całą objętość preparatu oraz dodatkowych płynów. 

PIERWSZA DAWKA: Data: _______________Należy postarać się wypić całą objętość preparatu oraz dodatkowych płynów. 

CZYNNOŚĆ Godzina przyjęcia 
dawki 

Początek leczenia - ETAP 1 - 3 

Należy rozcieńczyć w wodzie 
zawartość pierwszej butelki leku 
Eziclen w kubku do zaznaczonej 
kreski. 

Godzina przyjęcia pierwszej 
dawki rozcieńczonego leku 
Eziclen: 

_______________ Wypite czyste płyny w celu zapewnienia 
prawidłowego nawodnienia 

Wypicie dodatkowej wody lub 
czystych płynów - ETAP 4 

Dwukrotne napełnienie kubka wodą 
lub dozwolonymi czystymi płynami 

Godzina wypicia 
pierwszego kubka wody 
(lub dozwolonego czystego 
płynu):_______________ 

Czy wypito całą zawartość 
kubka? 

 TAK    NIE 

Godzina wypicia drugiego 
kubka wody (lub 
dozwolonego czystego 
płynu):_______________ 

 TAK    NIE 

DRUGA DAWKA: Data: __________________Należy postarać się wypić całą objętość preparatu oraz dodatkowych płynów. 

ETAP Godzina przyjęcia 
dawki 

 

Druga część leczenia - POWTÓRZYĆ 
ETAPY 1 - 3 

Należy rozcieńczyć w wodzie 
zawartość drugiej butelki leku 
Eziclen w kubku do zaznaczonej 
kreski. 

Godzina przyjęcia drugiej 
dawki rozcieńczonego 
produktu Eziclen: 

________________ Wypite czyste płyny w celu zapewnienia 
prawidłowego nawodnienia 

Wypicie dodatkowej wody lub 
czystych płynów - ETAP 4 

Dwukrotne napełnienie kubka wodą 
lub dozwolonymi czystymi płynami 

Godzina wypicia 
pierwszego kubka wody 
(lub dozwolonego czystego 
płynu):________________ 

Czy wypito całą zawartość 
kubka? 

 TAK    NIE 

Godzina wypicia drugiego 
kubka wody (lub 
dozwolonego czystego 
płynu):________________ 

 TAK    NIE 

CZY WYPITO CAŁĄ OBJĘTOŚĆ PREPARATU? 

Tak Nie 
Jeśli NIE, podać orientacyjną objętość: 

___________________ 

CZY WYPITO CAŁĄ OBJĘTOŚĆ PREPARATU? 

Tak Nie 
Jeśli NIE, podać orientacyjną objętość: 

___________________ 
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