
KULLANMA TALiMATI

FLEET FOSFA-SODA 45 ml oral laksatif
A[rz yolu ile allnrr.

o Etkin maddeler:
(Her 5 ml iEindeki de[erler)
Monobazik Sodyum Fosfat 2.4 g.

Dibazik Sodyum Fosfat. 0.9 g.

. Yurdrmu maddeler:
Znncefrl Limon aromasr
Gliserin
Saf Su

Sakarin Sodyum
Sodyum Benzoat

Bu Kullanma Talimatrnda:

I. FLEET FOSFA-SODA nedir ve ne igin kullaniltr?
2. FLEET FOSFA-SODA kullarulmadan i)nce dikkat edilmesi gerekenler.

3. FLEET FOSFA-SODA nasilkullaruhr.
4. Olav yan etkiler nelerdir?
5. FLEET FOSFA-SODA'run saklanmasL

1. FLEET FOSFA-SODA nedir ye ne iqin kullanrhr?
oFLEET FOSFA-SODA, bafirrsak temizli[i sallanmasrrun gerekli oldu[u, kolonoskopi
(kahn balrrsa[rn endoskopik olarak incelenmesi), ba[rrsak ameliyatr ve rontgen

incelemelerinde, rektal tetkik ya da kontrol iglemleri oncesi bafrrsa[r temizlemek/boqaltmak

iqin kullanrlrr.
oFLEET FOSFA-SODA, balrrsak hareketlerinin oluqmastnt sa[lar ve bunun sonucunda

ba[rrsak bogaltrmr gerEekleqir.

B" itacr t 
"lla"maya 

baqlamadan iince bu KULLANMA TALiMATINI dikkatlice
okuyunuz, giinkii sizin igin iinemli bilgiler igermektedir.

Bu kullanma talimatmt saklaymtz. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyag duyabilirsiniz.

E{er ilave sorulanruz olursa, liitfen doktorunuzq veya eczactnua daruqmtz

. Bu ilag kisisel olarak sizin igin reqete edilmiEtir, baskalanna vermeyiniz.

. Bu ilacm kullantmt strastnda, doktora veya hastaneye gittidinizde doktorunuza bu ilact

kullandtdmtu sdyleyiniz.
. Bu talimatta yaztlanlara aynen uyunuz. ilaE hakkmda size i)nerilen dozun drytnda

yiiksek veya diisiik doz kullanmaymu.



2. FLEET FOSFA-SODA kullanrlmadan iince dikkat edilmesi gerekenler.

FLEET FOSFA-SODA'yr aqa$daki durumlarda KULLANMAYINIZ.
o FLEET FOSFA-SODA'nIn iEindeki etkin veya yardrmcr maddelerden herhangi birine

alerjiniz var ise.

o 18 ya$ alttndaysantz.
o Sert, giiglti ba[rrsak hareketleriniz varsa (feges impaksiyonu).
o Qahgmayan ince ba[rrsa[rnrz var ise (paralitik ileus).
o Kabrzhk varsa.
o BaErrsak hareketlerinizde yavaglama var ise (hipomotilite).
o DoEu$tan kahn baprrsalrnrzda genigleme var ise (Hirschsprung hastahlr / dofuqtan

megakolon).
o Makat gok dar ya da kapah ise (imperforate antis)
o Mide Eevresinde su var ise (asitik kogullar)
o Aktif ba[rrsak iltihabr hastahlr var ise

o Bobrek yetmezli[i varsa
o Konjestif kalp yetmezli[i varsa
o Tat ve koku duyularrntzda de[igiklik var ise

o Fazla srvt igmeye mi.isait de[ilseniz
o Hasta hissediyor iseniz (Mide bulantrsr)
o Kusma varsa
o Kartn a[nst varsa
o Paratiroi d beziniz agrrr Eahqtyorsa.

FLEET FOSFA-SODA'yr aqa[rdaki durumlarda OiXf,l,tl,i KULLANINIZ.
Eler herhangi bir ilaca, yiyece[e, koruyucuya veya boyaya kargr alerjiniz var ise

doktorunuza bilgi veriniz.

$u hallerde ilacr kullanmadan rince doktorunuza bilgi veriniz:
o Genel olarak hastahklara karqr direnciniz zayf rse

. Kalp ya da b6brek ile ilgili gikayetiniz varsa
o Dii$iik tuz diyeti yapryor iseniz.
o Ya$h iseniz (65 yaqrndan btiyiik iseniz)
o Hamile iseniz veya hamile kalmayr planhyor iseniz ya da emziriyor iseniz

FLEET FOSFA-SODA'yr kullanmadan once ve kullandrktan sonra bol stvt igmeniz Eok
onemlidir.

FLEET FOSFA-SODA'nIn yiyecek ve igecek ile kullanrlmast:
FLEET FOSFO-SODA ahndrgrnda, yiyeceklerin sindirim sisteminde hazmedilmesinde

gecikmeler yaganabilir ya da tamamen engellenebilir. Diizenli olarak a[rz yolundan altnan

ilaglarrn (cirn: do[um kontrol hapr, antiseptik ilaglar, diyabet ilaglan, antibiyotikler)
etkinlifii azalabllir ya da tamamen yok olabilir.
Piyasadaki difier sodyum fosfat iirtinleri ile birlikte kullanrldr[tnda nadiren de olsa aqtrt

duyarhhk gdzlemlenmiqtir.

Hamilelik
ilaa kullanmadan dnce doktorunuza veya eczactruza daruqmrc
Gebelik si.iresince uygulandr[rnda ceninle ilgili kusurlu olugum ya da di[er toksik



etkilerini olEmek iEin eldeki veriler yeterli de[ildir. FLEET FOSFA-SODA, do[um ve

dolum sonrasl ddnemde yalnrzca doktor tavsiyesi ile kullanrlmahdtr.

Tedaviniz strastnda hamile oldudunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya

eczacmua danrymtz.

Emzirme
ilau kullanmadan rince doktorunuza veya eczactntza danr$mtz

Sodyum Fosfat'rn anne siittine geEtili bilinmektedir. Sodyum fosfat anne si.ittine

gegebilece[i iEin, FLEET FOSFA-SODA ahmrndan sonraki 24 saat igerisinde oluqmuq

si.it sa[rlarak ahnmahdrr. FLEET FOSFA-SODA'nrn 2 doz altmtntn ardrndan 24 saat

sonra bebegin emzirilmesi tavsiye edilir.

Arag ve makine kullanrmr:
FLEET FOSFA-SODA su kaybrna yol agabilecelinden bag d6nmesine yol aEabilir ve bu

da arag ve makine kullanrmrna Eok dtigi.ik de olsa etkide bulunabilir. Aynca bafirrsak

bogaltrcr bir i.irtin oldufiundan, ilacrn kullanrlmasrndan sonra tuvaletin yakrnlarrnda

bulunmaltstntz.

FLEET FOSFA-SODA'nIn igerifinde bulunan bazr yardrmcr maddeler hakkrnda
iinemli bilgiler
Bu tirtin gok diiqiik miktarda etanol (alkol) igermektedir (doz baqrna 100 mg dan daha az).

Di[er ilaglar ile birlikte kullantmr:
Bazr ilaglar ile FLEET FOSFA-SODA etkileqime girebilir. Bu ilaElar qunlardtr:

. idrar miktannr arttran ilaglar (idrar sokttiri.iciiler)
o Depresyon ve psikoloji ilaElarr (lityum preparasyonlan)
o Elektrolit dengesini (viicuttaki tuzlar) etkileyebilecek ilaElar. ( sodyum,

potasyum,fosfat veya su)

o Yiiksek tansiyon, anjin ve di[er bazr kalp rahatsrzhlr ilaglarr (cirn: anjiyotensin
dontiqttiri.icti enzim (ACE) inhibit<jrleri, anjiyotensin reseptor blokdrleri ve kalsiyum
kanal blokcirleri)

. iltihap kaynakh afin ve qigli[i azaltrcr ilaElar (aspirin v.b.)
o Baygrnhk veya di.izensiz kalp atrqrna (tirn:QT arah[rnr uzatan) neden olan ilaElar. Bu

etkiye sahip birgok ilaE bulunmaktadrr, bu nedenle bu etkiye sahip ilaElardan herhangi

birini kullanryor iseniz liitfen eczacrntza veya doktorunuza dantqtruz.

o $eker hastasrysanrz (diyabet), bu tiriin ile birlikte Onerilen srvr diyeti, kan gekeri

seviyenizi etkileyebilir ve ahnmasr gereken insiilin veya anti diyabetik (geker hastahlr
(diyabet) belirtilerini azaltan ya da gideren) ilaElarrn miktanntn deliqtirilmesini
gerektirebilir.

o Paratiroid hormon iEeren ilaElar.

Bu ilaElar FLEET FOSFA-SODA ile etkilegime girebilir veya zaten tek baqlarrna da bu

etkiye sahip olabilirler. Bu ilaElann dozlannr deliqtirmeniz gerekebilir veya farkh ti.irden

ilaglar kullanmaruz gerekebilir.

FLEET FOSFA-SODA'yr, polietilen glikol iEeren bagka ba[rrsak boqaltrcr tirtinler ile
birlikte kullanmayrnrz. Emin delilseniz doktor veya eczactntza dantqtntz.



Efier regeteli ya da reEetesiz herhangi bir ilau Su anda kullaruyorsanry veya son

zamanlarda kullandmtz ise liitfen doktorunuza veya eczacmua bunlar hakkmda bilgi
veriniz.

3. FLEET FOSFA-SODA nasrl kullanrlrr?

. Uygun kullanrm ve dozluygulama srkh[r igin talimatlar:
FLEET FOSFA-SODA'yr daima doktorunuzun size anlattr[r gekilde kullanmahstntz. Emin
olmadr[rnrz durumda doktorunuz veya eczacrntz ile iletigime geEiniz.

FLEET FOSFA-SODA'nrn kullanrmrna baglamadan once "berrak srvllar" iEiniz. Katr
yiyecekler yenilmemelidir.

"Berrak srvrlar"; su, yo[un olmayan Eorba, posaslz srkrlmrg meyve sulart (krmrzr veya

kara tiziim, bo[iirtlen gibi mor renkli meyveler harig), siyah gay veya si.itsi.iz kahve, berrak

karbonath veya karbonath olmayan alkolsiiz igeceklerdir.
Bu ilacr aldrktan sonra kendinizi hasta gibi hissetmemeniz igin, olabildi[ince gok stvt
almaltsrntz.
FEET FOSFA-SODA, ishal tarzr gegitli ba[rrsak hareketleri olugturacaktrr. Genellikle 30

dakika iEinde baqlar ve 6 saate kadar si.irebilir. ilacrn kullanrlmastndan sonra, ltitfen
ba[rrsak hareketleri bitinceye kadar tuvalet yakrnlarrnda bulununuz.
itt< veya ikinci dozu aldrktan sonraki 6 saat igerisinde higbir ba[rrsak hareketi
gerEeklegmemiqse, tirtinii tekrar kullanmayrnrz acilen doktorunuzla iletiqime geEiniz gi.inki.i

su kaybr yaqayabilirsiniz.

' Uygulama yolu ve metodu:
FLEET FOSFA-SODA ahmrna hastane randevusundan dnceki giin baglanmaltdtr.

Birinci veya ikinci dozun altnmast

6gten saat 12'den iinceki hastane randevulan iEin, "Sabah Randevusu" dozaj talimatlarr
izLnmelidir. Ogten saat l2'den sonraki hastane randevularr igin, "Ogleden Sonra

Randevusu" dozaj talimatlarr izlenmelidir.

SABAH RANDEVUSU

Randevudan cinceki gtin

Sabah Saat 7 -
Birinci Doz - 1 qige (45 ml) FLEET FOSFA-SODA'yr yanm bardak so[uk suda (120 ml)
seyreltiniz. Bu soltisyonu igtikten sonra bir dolu bardak (240 ml) so[uk su iginiz. Arzu
ederseniz dahafazla iEebilirsiniz. Baprrsak hareketleri strasrnda kaybedilen stvtlan yerine

koymak iEin miimkiin oldu[uncafazla srvr iginiz.

6gten Saat 1 Ogle yemegi - Ogle yeme[i yerine en az tiE dolu bardak (720 ml) "berrak

srvr" veya su iginiz. Arzu ederseniz daha fazla igebrlirsiniz. Ogleden sonra susuzluk

hissettiginiz zaman berrak slvl veya su iEebilirsiniz.

Akgam Saat 7 Akgam yeme[i - Akgam yeme[i yerine en az bir dolu bardak "berrak slvl"
veya su iginiz. Arzu ederseniz daha fazla igebilirsiniz.

ikinci Doz - Hemen sonra 45 ml'yi yanm so[uk bardak suda (120 ml) seyreltiniz. Bu

soltisyonu igtikten sonra bir dolu bardak (240 rnl) so[uk su iEiniz. Arzu ederseniz daha

fazla igebilirsiniz.

Gece yansrna kadar gerekirse ilave su veya "berrak slvl" igilebilir.



Bol miktarda berrak srvr igilmesi ba[rrsalrn prosedtir iEin temizlenmesine yardtmct

olacaktrr.

oGr-BppN soNRa RaNnsvusu:
Randevudan onceki giin

Saat 1 o$e yemeli - Hafif bir atrqtrrma yaprlabilir. 6gle yemefiinden sonra hastane

randevusunun sonraslna kadar bagka katr besin altnmamaltdtr.

Saat 7 akgam yemeli - Akqam yemegi yerine en az bir dolu bardak "berrak slvl" veya su

iEiniz. Arzu edilirse daha fazla iEilebilir.

Birinci Doz - Hemen sonra 45 ml'yi yanm soluk bardak suda (120 ml) seyreltiniz. Bu

soltisyonu iEtikten sonra bir dolu bardak (240 ml) so[uk su iEiniz. Arzu ederseniz daha

fazla iEebilirsiniz.

Balrrsak hareketleri srrasrnda kaybedilen srvtlart yerine koymak iEin mi.imkiin oldu[unca
fazla stvt iEiniz.

Gece yatmadan once en aziJ,g dolu bardak su veya "berrak srvt" iEiniz.

Randevu stinti
Sabah Saat 7 - Kahvaltr yerine en az bir dolu bardak "berrak slvl" veya su iginiz. Arzu
ederseniz daha fazla igebilirsiniz.

ikinci Doz - Hemen sonra 45 ml'yi yanm so[uk bardak suda (120 ml) seyreltiniz. Bu

soliisyonu iEtikten sonra bir dolu bardak (240 ml) sofiuk su iginiz. Arzu ederseniz daha

fazla iEebilirsiniz.

Ba[rrsak hareketleriyle kaybedilen srvryr yerine koymak igin miimki.in oldufiu kadar gok

srvr iginiz. Bol miktarda berrak srvr iEilmesi balrrsa[rn prosedtir igin temizlenmesine
yardrmct olacaktrr.

Sabah 8'e kadar dahafazla slvr veya "berrak stvt" altnabilir.

Bu i.iriin normalde Yz rle 6 saat iginde bir ba[rrsak hareketi sallayacaktrr.

. Defiqik yaq gruplan:

Qocuklarda kullanrmt:
l8 yaq altrndaki gocuklara verilmemelidir.

Yaghlarda kullanrmr:
65 yaq i.istii kigilerin, daha sonraki boli.imlerde verilen tavsiyelere ozellikle dikkat etmesi

gerekmektedir. Trbbi gcizetime ihtiyacrnrz olabilir.

' Ozel kullanlm durumlan:

BiibreMKaracifer Yetmezlifi :

Karaci[er fonksiyon bozuklu[unuz bulunuyorsa, tuz yasakh bir diyetteyseniz ya da

bobrek hastastysanrz doktorunuz cinermedikge kullanmaylnlz.

FLEET FOSFA-SODA yaqh hastalarda nadiren viicutta qiddetli ve oliimctil olan, tuz

seviyelerinde degigiklik (elektrolit bozuklu[u) olgulan ile iliqkilendirilmigtir. Bu yiizden

FLEET FOSFA-SODA'nrn yarar/risk oranrnrn bu risk grubu iizerinde tedaviye
baqlanmadan iince dikkatle deperlendirilmesi gerekir.



Akut miyokard enfarkti.isii (kalp krizi), anstabil angina (yeni ortaya Erkan a[n veya

mevcut a[nnrn srkhk veya giddetinde artma veya her ikisi birarada olarak karakter
de[igtirmesi) vb. kalp hastahklan, altta yatan renal (btibrekle ilgili) bozukluk iEin risk
artrqr, hipotansiyon, hipovolemi (kan hacminde azalma) ile eqlik eden hipotansiyon,
onceden mevcut olan elektrolit bozukluklan, elektrolit bozukluklan iEin risk arttgt, (tirn.,

dehidratasyon (su kaybr), gastrik retansiyon (midenin yava$ bogalmasr), kolit (kaltn
ba[rrsak iltihabr), a[rz yolu ile yeterli miktarda srvr alamama, hipertansiyon veya
hastalarda dehidratasyona neden olabilecek di[er durumlar) durumlannda veya zayfi
biinyeli, diigktin ya da yaqh hastalarda dikkatle kullanrlmahdr. Bu riskler altrndaki
hastalarda, baqlangrEta ve tedavi sonrasrnda sodyum, potasyum, kalsiyum, kloriir,
bikarbonat, fosfat, kandaki iire azotu ve kreatinin delerleri gtiz ontine altnmaltdr.

Sodyum ve fosfat di.izeylerinin yiikselmesi ve kalsiyum ve potasyum di.izeylerinin
azalmasr sonucunda, hipernatremi (ytiksek sodyum), hiperfosfatemi (yi.iksek fosfor),
hipokalsemi (kalsiyum iyonun diiqiikliilii), hipokalemi ( potasyum diiqtiklii$.i) ve asidoz

oluqabilir.

E[er hastada kolostomi (kahn balrrsa[rn (kolon) bir ameliyat ile kann on duvartna
aErlmasr) veya ileostomi (ince ba[rrsa[rn (ileum) bir ameliyat ile kann on duvanna
aErlmasr) varsa ya da tuzsuz bir diyet yapmasl gerekiyorsa preparat dikkatli
kullanrlmahdrr giinkii elektrolit dengesi bozuklulu, dehidratasyon veya asit dengesi

bozuklupu olugabilir.

ilaE kullanrmr ardrndan srk ve sulu drgkr gelecektir. Su kaybrna engel olmast agtsmdan

mtimktin oldupunca Eok srvr ahnmahdrr. Yeterli srvr ahnmamasl, agln srvr kaybtna yol
agarak dehidratasyon (su kaybr) ve hipovolemiyle (kan hacminde azalma) sonuglanabilir.

Efier FLEET FOSFA-SODA'nIn etkisinin gok giiglii veya zaytf oldu{una dair bir
izleniminiz var ise doktorunuz veya eczactruz ile konu$unuz.

Kullanmanz gerekenden daha fazla FLEET FOSFA-SODA kullandrysanz:
Gerekenden fazla miktarda FLEET FOSFA-SODA ahnmasr durumunda profesyonel
yardrm ahnrz veya bir salhk merkezi ile baflantrya geginiz. gtinkti su kaybt, kalp ve

dolagrm problemleri, solunum rahatsrzhklan, huzursuzluk ve ba[rrsak (kolik) alrrlart
yagayabilirsiniz.
FLEET FOSFA-SODA' dan kullanmantz gerekenden fazlasmt kullanmrysaruz bir doktor
veya eczact ile konuSunuz.

FLEET FOSFA-SODA kullanmayr unutursanz
FLEET FOSFA-SODA' yr kullanmayr unutursanlz, doktorunuzun gori.iqtine baqvurunuz.
Unutulan dozlan dengelemek iEin gift doz almaytruz.

FLEET FOSFA-SODA ile tedavi sonlandrrrldr[rndaki oluqabilecek etkiler
Tedavi sonlandrrrldr[rnda, herhangi bir etki oldu[una dair veri bulunmamaktadrr.

UYARI: Bazr risk grubundaki hastalarda, vticuttaki tuz seviyelerinde de[iqiklik (elektrolit
bozukluklar) ve normalden fazla srvr kaybr (dehidrasyon) gerEekleqebilir. Bu nedenle

aqafirdaki "FLEET FOSFA-SODA'yr aqa[rdaki durumlarda KULLANMAYINIZ ve
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D|KKATLI fUlleNINZ" bciltimlerini okuyunuz. F.ler risk grubunda oldufiunuzu

dii qti niiyor i seniz doktoru nuzl a konu gmadan bu iiriini.i kull anmaytnrz.

4. Olasr yan etkiler nelerdir?

Her ilagta oldulu gibi FLEET FOSFA-SODA da yan etkiler gdrtilebilir ancak bu, herkeste

gtirtilece[i anlamtna gelmez.

Aga[rdakilerden biri olursa, FLEET FOSFA-SODA'yI kullanmayt durdurunuz ve

DERHAL doktorunuza bildiriniz veya size en yakrn hastanenin acil biiliimiine
baqvurunuz.

Nadiren de olsa, FLEET FOSFAO-SODA da ciddi alerjik reaksiyonlar gortilebilir. E[er elde,

ytizde, dudakta, bopazda ya da dilde gigme olur ise veya nefes alma ve yutkunmada zorluk
gekiyor iseniz acilen doktorunuza mi.iracaat ediniz veya en yakrn sa$rk kurulugu ile irtibata
geEiniz. Yan etkiler agalrda gcisterilmiqtir:

Yan etkiler aqa[rdaki kategorilerde gtisterildili gekilde strlanmtgttr.

Qok yaygrn : l0 hastantn en az I inde gtiriilebilir.

Yaygrn : 10 hastanrn birinden az,fakat 100 hastanrn birinden fazla gtirtilebilir.

Yaygrn olmayan : 100 hastanrn birinden az, fakat 1000 hastanrn birinden fazla gdrtilebilir.

Seyrek : 1.000 hastantn birinden az gdri.ilebilir.

Qok seyrek : 10.000 hastantn birinden az g6ri.ilebilir.

Bilinmeyen : Eldeki verilerden hareketle tahmin edilemiyor.

Qok yaygm:
Kann apnsr, kannda gerginlik, hasta hissi, kanama yada ishal, iiqtime, halsizlik, bag donmesi,

bulantt

Yaygrn:
Kusma, g<i[tis a[nst ve baq a[rrst.

Yaygrn olmayan:
Su kaybr (dehidratasyon)

Qok seyrek:
Kalp krizi, ritim bozuklu[u, diigtik kan basrncr, kandaki tuz miktannda depigiklik (bu selirme
ve spazma sebep olur), kas kramplan, uyugma (kanncalanma), biling kaybt, bobrekte

kalsiyum miktannda artl$ ve b<ibrek yetmezli[i (bozuklu[u)

E[er bu yan etkiler sizin iEin ciddi gegiyorsa veya burada belirtilmeyen bir yan etki
gortirseniz, doktor y ey a eczactntza bagvurunuz.

'Bunlar FLEET FOSFA-SODA'nIn hafif yan etkileridir'.

E{er bu kullanma talimatmda bahsi geQmeyen herhangi bir yan etki ile karSilaStrsaruz

doktorunuzu veya eczaaruu bilgilendiriniz.



5. FLEET FOSFA-SODA'nm Saklanmasr

FLEET FOSFA-SODA'yt gocuklann gdremeyecefii, eriSemeyece{i yerlerde ve ambalajmda
saklaymtz.
25 "C altrndaki oda srcakltklannda saklaytntz.
Dondurmaytnrz

Son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanrruz

Ambalajdaki/SiEedeki son kullanma tarihinden sonra FLEET FOSFA-SODA' yt

kullanmaymtz.

Ruhsat Sahibiz

KOZMED Farmasdtik Uriinler Pazarlama ithalat Sanayi ve Tic. Ltd. $ti.
1324 Cadde No: 5/6-7 Agalrdvegler-ANKARA
Telefon: 0312 4728568 Faks: 0312 4729499 E-posta: mndogu@hotmail.com

tireticiz

C.B.FLEET Co. Inc.
4615 Murray Place, Lynchburg, VIRGINIA 24502 USA

B u kullanrna talimatt onaylanmtgfir

(giin ay ve yil)

RUHSAT TARiHi VE NUMARASI:
16.03. 1994 9412t
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