®) MOVIPREPמוביפרפ) לניקוי מעיים לפני פעולה קלינית
תאריך הבדיקה:

שם המטופל:

מהי קולונוסקופיה?

למה מיועדת התרופה מוביפרפ?

קולונוסקופיה הינה הליך רפואי בשימוש שגרתי ונפוץ
המשמש לבדיקת המעי הגס .בבדיקה הרופא מסתכל לתוך
המעי באמצעות צינור פלסטי דק וגמיש שבקצהו מצלמת
וידאו זעירה המוחדר בעדינות דרך פי הטבעת.

מוביפרפ מיועדת לניקוי המעיים לפני ביצוע כל פעולה קלינית
באזור המעי המחייבת את ריקונו טרם ביצועה ,כגון אנדוסקופיה
של המעי (כגון קולונוסקופיה) או רדיולוגיה באזור המעי.

הבדיקה מאפשרת הסתכלות ישירה על דופן המעי הגס ,בין
השאר לקיחת דגימות (ביופסיות ,במידת הצורך) או הסרה של
פוליפ (במידת הצורך).
הבדיקה נעשית בדרך כלל תחת טשטוש (לעיתים בהרדמה
מלאה) לאחר סיום הבדיקה תישאר להשגחה עד שיפוג חומר
הטשטוש .לאחר מכן תוכל/י לאכול ולשתות כרגיל.

ההכנה לבדיקה
כדי שהבדיקה תצליח ותהיה אפשרות לרופא לראות בצורה
ברורה את דופן המעי ,המעי חייב להיות מרוקן.
חשוב לכן לעקוב אחר הוראות השימוש בתכשיר כפי שמפורט
בהמשך וכן לעיין בעלון לצרכן המצורף לאריזה .אם יש לך
שאלות אנא התייעץ עם הצוות הרפואי מיחידת האנדוסקופיה
בה את/ה אמור/ה לבצע את הבדיקה.
חשוב לציין שמשך זמן הבדיקה והצלחתה מושפעים מטיב
ההכנה ואיכות ניקיון המעי.
אם המעי לא נקי מספיק ייתכן ויהיה צורך לחזור על הבדיקה
במועד אחר.
לכל אריזה של מוביפרפ מצורף עלון לצרכן מידע אודות
מוביפרפ כולל הוראות שימוש ,התוויות נגד ואזהרות .קרא
בעיון את העלון עד סופו בטרם תשתמש בתרופה .עלון זה
מכיל מידע תמציתי על התרופה .אם יש לך שאלות נוספות,
פנה אל הרופא או אל הרוקח.
תרופה זו נרשמה לטיפול במחלתך .אל תעביר אותה לאחרים.
היא עלולה להזיק להם אפילו אם נראה לך כי מצבם הרפואי
דומה .התרופה אינה מיועדת לילדים מתחת לגיל .18

חומרים פעילים:

)נתרן כלוריד( Sodium Chloride
)נתרן סולפאט אנהידרוס( Sodium Sulfate anhydrous
)מקרוגול Macrogol 3350 (3350
)נתרן אסקורבט( Sodium Ascorbate
)חומצה אסקורבית( Ascorbic Acid
)אשלגן כלוריד( Potassium Chloride

מהו מוביפרפ?
מוביפרפ הוא משלשל בטעם לימון ארוז בארבעה שקיקים.
שני שקיקים גדולים ("שקיק  )"1ושני שקיקים קטנים ("שקיק
 .)"2לטיפול אחד נחוצים כל השקיקים האלה .מוביפרפ מיועד
לטיפול במטופלים מבוגרים לצורך ניקוי המעיים לפני בדיקה.
מוביפרפ פועל על-ידי ריקון תוכן המעיים שלך ,לכן יש לצפות
שיהיו לך יציאות נוזליות.

נטילת תרופות אחרות
אם אתה נוטל תרופות אחרות ,נטול אותן שעה אחת לפחות
לפני השימוש במוביפרפ או שעה אחת לפחות לאחר מכן,
כי הן עלולות להיפלט דרך מערכת העיכול שלך ולא לפעול
כראוי.
אם אתה לוקח ,או אם לקחת לאחרונה ,תרופות אחרות כולל
תרופות ללא מרשם ותוספי תזונה ,ספר על כך לרופא או
לרוקח.

שימוש בתרופה ומזון
אין ליטול מזונות מוצקים עם התחלת נטילת מוביפרפ ועד
אחרי ביצוע הבדיקה.
בעת נטילת מוביפרפ יש להמשיך ולצרוך נוזלים בכמות
מספקת .תכולת הנוזלים של מוביפרפ אינה מחליפה את
צריכת הנוזלים הרגילה שלך.

נהיגה ושימוש במכונות
מוביפרפ אינו פוגע ביכולת לנהוג במכונית או להפעיל מכונות.
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כיצד מכינים מוביפרפ?

כיצד תשתמש בתרופה?
תמיד יש להשתמש לפי הוראות הרופא .עליך לבדוק עם
הרופא או הרוקח אם אינך בטוח .המינון ואופן השימוש ייקבעו
על ידי הרופא בלבד.
המינון המומלץ הוא:
שני ליטרים של תמיסה ,שהוכנה כך:
המארז מכיל שתי שקיות שקופות שכל אחת מהן מכילה זוג
אחד של שקיקים :שקיק  1ושקיק .2
יש להמיס במים כל זוג שקיקים ( 1ו )2-כדי להכין ליטר אחד
של תמיסה .לכן המארז הזה מספיק כדי להכין שני ליטרים של
תמיסת מוביפרפ .אין לעבור על המנה המומלצת.
לפני שאתה נוטל מוביפרפ ,בבקשה קרא בתשומת לב את
ההנחיות שבהמשך.
אין להשתמש בתרופה אם אתה רגיש (אלרגי) לחומרים
הפעילים או לכל אחד מהמרכיבים הנוספים שהתרופה מכילה.
יש לעיין בעלון לצרכן טרם השימוש.

• פתח שקית שקופה אחת והוצא ממנה את השקיקים  1ו.2-
• הוסף את התכולה של שני השקיקים ,שקיק  1ושקיק  ,2לכד
מדידה שמכיל ליטר אחד.
• הוסף מים עד לקו המסמן ליטר אחד במיכל וערבב את הנוזל
עד שכל האבקה התמוססה ותמיסת המוביפרפ צלולה או
קצת עכורה .זה יכול להימשך עד חמש דקות.

כיצד שותים מוביפרפ?
שתה את הליטר הראשון של תמיסת מוביפרפ במשך שעה עד
שעתיים .נסה לשתות כוס מלאה כל  10עד  15דקות.
כאשר אתה מוכן ,הכן ושתה את הליטר השני של תמיסת מוביפרפ
שתכין עם התכולה של שקיקים  1ו 2-מהשקית הנותרת.
במהלך הטיפול הזה ,מומלץ לשתות ליטר אחד נוסף של
נוזל צלול ,כדי שלא תחוש צמא מאוד ולא תתייבש .משקאות
מתאימים הם מים ,מרק צלול ,מיץ פירות (ללא ציפת הפרי),
משקאות קלים ,תה או קפה (ללא חלב) .אתה יכול לשתות את
המשקאות האלה בכל עת שתרצה.

מה צפוי לקרות?

מתי ליטול?
הקפד תמיד ליטול את התרופה הזאת בדיוק כפי שמוסבר
בעלון הזה או כפי שהרופא אמר לך .שאל את הרופא שלך
אם אינך בטוח .עליך לסיים את הטיפול במוביפרפ לפני
ההליך הקליני שעליך לעבור .הטיפול יכול להינתן בחלוקה
לשתי מנות או כולו במנה אחת .על הרופא לסמן את הטיפול
המתאים לך מבין  2האפשרויות הבאות:
בשתי מנות :ליטר אחד של מוביפרפ בערב לפני ההליך
הקליני וליטר אחד של מוביפרפ מוקדם בבוקר היום שבו
יתבצע ההליך הקליני.
מנה אחת :שני ליטרים בערב לפני ההליך הקליני או שני
ליטרים בבוקר היום שבו יתבצע ההליך הקליני.
לטיפול שניתן בשתי מנות ולטיפול במנה אחת שניתנת
בערב שלפני ההליך הקליני צריך להשאיר פרק זמן של שעה
אחת לפחות בין סיום שתיית נוזל כלשהו (מוביפרפ או נוזל
צלול) ובין תחילת ביצוע הקולונוסקופיה.
לטיפול שניתן במנה אחת בבוקר היום שבו מבוצע ההליך
הקליני ,יש להשאיר פרק זמן של שעתיים לפחות לפני סיום
נטילת מוביפרפ ושעה אחת לפחות לפני סיום שתיית נוזל
צלול כלשהו ותחילת ביצוע הקולונוסקופיה.
חשוב :אל תאכל מזון מוצק מהרגע שאתה מתחיל לשתות
מוביפרפ ,ועד לאחר הבדיקה.

כאשר אתה מתחיל לשתות תמיסת מוביפרפ ,חשוב שתישאר
בקרבת חדר שירותים .ברגע מסוים ,יתחילו להיות לך תנועות
מעיים מימיות .זה צפוי ,ומראה שתמיסת מוביפרפ פועלת.
תנועות המעיים יפסיקו מיד לאחר שתסיים לשתות את התמיסה.
אם אתה פועל על-פי ההנחיות האלה ,הצואה שלך תהיה בהירה,
וזה יסייע להצלחת הבדיקה .חשוב שתשלים את ההכנה שלך
שעה אחת לפחות לפני הבדיקה כאשר אתה נוטל מוביפרפ
בחלוקה לשתי מנות ,ושעתיים לפחות לפני הבדיקה אם אתה
נוטל את כל מנת מוביפרפ שלך בבוקר הבדיקה.
אם נטלת כמות גדולה מדי ,ייתכן שתפתח שלשול רציני ,העלול
לגרום להתייבשות .שתה כמויות גדולות של נוזלים ,במיוחד ,מיצי
פירות .אם אתה מודאג ,התקשר לרופא שלך או לרוקח.

תופעות לוואי
כמו בכל תרופה ,השימוש במוביפרפ עלול לגרום לתופעות
לוואי בחלק מהמשתמשים .אל תיבהל למקרא רשימת
תופעות הלוואי .ייתכן שלא תסבול מאף אחת מהן .שלשול
הוא תופעה רגילה כאשר נוטלים מוביפרפ.
יש להפסיק את השימוש ולפנות לרופא באופן מיידי אם
אתה במקרים הבאים:
• תסמינים לתגובה אלרגית חמורה
 פריחה או גירוד נפיחות של הפנים ,הקרסוליים ,או חלקים אחרים של הגוף מודעות לדפיקות הלב במנוחה (הלמות לב ,פלפיטציות) עייפות קיצונית קוצר נשימה• אם אין לך תנועות מעיים תוך שש שעות לאחר ששתית
מוביפרפ

דיווח תופעות לוואי
ניתן לדווח על תופעות לוואי ישירות בדף הבית של אתר משרד הבריאותwww.health.gov.il :
או ע"י הקישורhttps://forms.gov.il/globaldata/getsequence/getsequence.aspx?formType=AdversEffectMedic@moh.gov.il :
כמו כן ,ניתן לדווח על תופעות לוואי ישירות לחברת פריגו ישראל סוכנויות בע"מ בטלפון מס'1-800-800-286 :
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