Svarīga informācija veselības aprūpes speciālistam par zāļu riska mazināšanu

EZICLEN®
koncentrāts iekšķīgi lietojama šķīduma pagatavošanai
bezūdens nātrija sulfāts,
magnija sulfāta heptahidrāts
un kālija sulfāts

APRAKSTS:
EZICLEN® ir koncentrēts sulfātus saturošs sāļu šķīdums, kas pirms lietošanas vēl jāatšķaida ar
ūdeni. Tas pieder osmotiskas darbības caurejas līdzekļu grupai.
Atbilstošai zarnu iztīrīšanai nepieciešamas divas EZICLEN® pudeles.
INDIKĀCIJAS:
EZICLEN® ir indicēts zarnu trakta iztīrīšanai pieaugušajiem pirms procedūrām, kuru veikšanai
nepieciešams iztīrīts zarnu trakts (piemēram, zarnu vizualizācija, tajā skaitā endoskopija un
radioloģiska izmeklēšana, vai ķirurģiska procedūra).
EZICLEN® nav paredzēts aizcietējumu ārstēšanai.
LIETOŠANAS VEIDS:
Šīs zāles var lietot vai nu pēc dalītās devas (divu dienu) plāna vai pēc vienas dienas plāna.
Pārbaudiet procedūras plānu un laiku ar savu pacientu. Klīnisko pētījumu laikā, kā arī saskaņā ar
vadlīnijām, tika novērots, ka zarnu iztīrīšana ir labāka, lietojot dalītās devas plānu. Ja ir pietiekams
laiks līdz procedūrai, vienas dienas plāna vietā labāk būtu jāizvēlas dalītās devas plāns. Vienas
dienas plāns ir iespējami labākais alternatīvais plāns.
Pacientam katras pudeles saturs jāatšķaida ar ūdeni līdz iepakojumā esošās glāzes pildījuma līnijai.
Pēc katra atšķaidītā šķīduma izdzeršanas nākamo divu stundu laikā papildus jāizdzer vēl divas ar
ūdeni vai caurspīdīgu šķidrumu piepildītas glāzes.
Dalītās devas (divu dienu) plāns (vēlamais plāns):
·

Pirmā pudele: pirmsprocedūras dienas vakarā, ap plkst. 18:00 (pacientam ir jāieplāno 2
stundas atšķaidītā šķīduma + vēl divu ar ūdeni vai caurspīdīgu šķidrumu piepildītu glāžu
izdzeršanai)

·

Otrā pudele: agri no rīta procedūras dienā, 10-12 stundas pēc vakara devas (pacientam ir
jāieplāno 2 stundas atšķaidītā šķīduma + vēl divu ar ūdeni vai caurspīdīgu šķidrumu
piepildītu glāžu izdzeršanai)

Vienas dienas plāns (iespējami labākais alternatīvais plans):
·

Pirmā pudele: pirmsprocedūras dienas vakarā, ap plkst. 18:00 (pacientam ir jāieplāno 2
stundas atšķaidītā šķīduma + vēl divu ar ūdeni vai caurspīdīgu šķidrumu piepildītu glāžu
izdzeršanai)

·

Otrā pudele: pirmsprocedūras dienas vakarā, apmēram 2 stundas pēc pirmās devas
uzsākšanas (pacientam ir jāieplāno 2 stundas atšķaidītā šķīduma + vēl divu ar ūdeni vai
caurspīdīgu šķidrumu piepildītu glāžu izdzeršanai)
Core_V4_03/2019; LV_V4_20082019_saskaņots ZVA 28/08/2019

1

Svarīga informācija veselības aprūpes speciālistam par zāļu riska mazināšanu

EZICLEN®
koncentrāts iekšķīgi lietojama šķīduma pagatavošanai
bezūdens nātrija sulfāts,
magnija sulfāta heptahidrāts
un kālija sulfāts

KONTRINDIKĀCIJAS:
Nelietojiet pacientiem ar šādiem zināmiem traucējumiem vai aizdomām par tiem:
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

paaugstināta jutība pret aktīvām vielām vai kādu no palīgvielām;
sastrēguma sirds mazspēja;
nopietna vispārējās veselības pasliktināšanās, piemēram, smaga dehidratācija;
aktīvs zarnu trakta iekaisums, tai skaitā Krona slimība un čūlainais kolīts;
akūti vēdera darbības traucējumi, kad nepieciešama operācija, piemēram, akūts apendicīts;
pacienti, kuriem varētu būt vai kuriem jau ir kuņģa-zarnu trakta obstrukcija vai stenoze;
zināma kuņģa-zarnu trakta perforācija vai aizdomas par to;
kuņģa iztukšošanās traucējumi (piemēram, gastroparēze, gastrostāze);
pacienti, kuriem varētu būt vai kuriem jau ir ileuss;
toksisks kolīts vai toksiskais megakolons;
slikta dūša un vemšana;
ascīts;
smaga nieru mazspēja (glomerulārās filtrācijas ātrums <30 ml/min/1,73 m2).

Lūdzu pārliecinieties, ka tiek ievērota zāļu aprakstā minētā īpašā piesardzība lietošanā.

Lūdzu izvērtējiet vienlaikus lietotās zāles un apsveriet laboratorijas izmeklējumu nepieciešamību
pirms un pēc zāļu lietošanas, jo sevišķi gados vecākiem cilvēkiem vai riska grupas pacientiem.
Tā kā ūdens-elektrolītu līdzsvara traucējumi var izraisīt nopietnas blakusparādības, tostarp
krampjus, sirds ritma traucējumus, ievērojiet piesardzību, nozīmējot EZICLEN® gados vecākiem
pacientiem, pacientiem ar nieru vai sirds darbības traucējumiem, pacientiem ar nopietnām
blakusslimībām, vai tiem pacientiem, kuri lieto zāles, kuras palielina ūdens-elektrolītu līdzsvara
traucējumu risku.
Jums vajadzētu parūpēties, ka Jūsu pacients zina, ka:
·

·
·
·

pietiekama hidratācija ir obligāta, un ka EZICLEN® nav paredzēts tūlītējai lietošanai, un
tas jālieto tikai pēc atšķaidīšanas, uzdzerot 2 papildus glāzes ūdens vai caurspīdīga
šķidruma.
Ja netiek lietota anestēzija, viņam/viņai ir jāpabeidz dzert šķidrumu vismaz vienu stundu
pirms procedūras sākuma;
Ja tiek lietota anestēzija, viņai/viņam ir jāpabeidz dzert šķidrumu parasti vismaz 2 stundas
pirms procedūras sākuma, ņemot vērā anesteziologa norādījumus.
viņš/viņa nedrīkst ēst cietu pārtiku vai piena produktus vienu dienu pirms procedūras, un
ka svarīgi dzert tikai caurspīdīgus šķidrumus (nelietot alkoholiskos dzērienus vai dzērienus
sarkanā krāsā) sagatavošanās laikā un pēc tās, līdz procedūra ir pabeigta, lai izvairītos no
dehidratācijas.
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PIESARDZĪBA LIETOŠANĀ:
Sniedziet savam pacientam konkrētus ieteikumus par ēdieniem un dzērieniem, no kuriem būtu
jāizvairās, kā arī par šķidrumu sarakstu, ko viņš/viņa drīkst dzert pirmsprocedūras dienā.
Pirms EZICLEN® lietošanas, tās laikā un pēc tās iesakiet pacientam lietot pietiekamu šķidruma
daudzumu.
Ja pēc EZICLEN® lietošanas pacientam rodas nozīmīga vemšana vai dehidratācijas pazīmes,
jāapsver elektrolītu līmeņa noteikšanas un nieru funkciju izmeklējumu nepieciešamība.
Lai nodrošinātu maksimālo zarnu tīrīšanas efektivitāti un zāļu lietošanas drošību, pacients būtu
jāmudina stingri sekot līdzi norādījumiem, kas aprakstīti zāļu lietošanas instrukcijā.
Šim nolūkam mēs nodrošinām Jūs ar instrukciju veidlapu, kura jāaizpilda, nozīmējot pacientam
EZICLEN®, un kura jāaizpilda pacientam viņa/viņas sagatavošanās procedūras laikā, lai palīdzētu
viņam/viņai pienācīgi ievērot visus soļus, kā noteikts.
Ziņošana par nevēlamajām blakusparādībām
Atgādinām, ka saskaņā ar zāļu blakusparādību ziņošanas noteikumiem Latvijā ārstniecības
personām un farmaceitiem jāziņo par novērotām iespējamām zāļu blaknēm Zāļu valsts aģentūrai
(ZVA) elektroniski ZVA mājaslapā www.zva.gov.lv, klikšķinot uz izvēlnes “Ziņot par zāļu
blaknēm”, un izvēloties “Ārstniecības personas, farmaceita ziņojuma veidlapa”.
Papildinformācijas nepieciešamības gadījumā jāsazinās ar ZVA pa tālr.: 67078438.
Uzņēmuma kontaktinformācija
Reģistrācijas apliecības īpašnieka Ipsen Pharma nacionālā līmeņa kontaktpersonas
farmakovigilances jautājumos Latvijā kontaktinformācija: Evita Kārkliņa, Ipsen Pharma
pārstāvniecība Latvijā, Kalnciema iela 33-5, Rīga, LV-1046, Latvija, tel. +371 67622233.

Core_V4_03/2019; LV_V4_20082019_saskaņots ZVA 28/08/2019

3

