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Endofalk® ile bağırsak temizliği
Endofalk® Macrogol ile çeşitli tuzların karışımıdır ve 
kolonoskopiye hazırlık için bağırsakları iyice temizlemek 
amacıyla içilen izotonik bir çözeltinin hazırlanmasında 
kullanılır. Aroma katmak (portakal-çarkıfelek meyvesi 
aroması ya da ananas-limon aroması) içimini kolaylaştırır. 
Çözelti şeker içermemektedir. Bağırsak temizlenmesi 
esnasında neredeyse hiç tuz alımı veya tuz kaybı olmaz, 
böylece su ve elektrolit durumunuz değişikliğe uğramaz.

İçilecek Çözeltinin Hazırlanması
2 poşetin içeriği ile 1 litre içime hazır çözelti elde edilir.  
Litre başına 2 poşet ölçüsünü kesinlikle değiştirmeyin!

2 poşet içeriğini bir  
sürahi veya şişe 
içine doldurun.

Ayrıca 1/2 litre ılık musluk  
suyu ilave edin ve eritin.

1/2 litre daha soğuk musluk 
suyu ilave edin.

Ardından, çözeltinin tadı soğutulduğunda daha iyi olduğu 
için buzdolabına koyulabilir. Kullanıma hazır haldeki çözelti 
48 saat içerisinde tüketilmelidir.
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Alım Önerileri
İçime hazır çözeltiyi lütfen belirtildiği gibi Endofalk® 
poşetlerinden ve size reçete edilen miktarda hazırlayın.  
6 poşet Endofalk® ile 3 litre, 8 poşet Endofalk® ile 4 litre 
çözelti hazırlanabilir. 

10 dakikada 1 bardak

Çözelti, 10 dakikada bir olarak 200-300 ml’lik (yaklaşık 1 
bardak) porsiyonlar halinde, hepsi bitene veya rektal akıntı 
berrak gelene kadar içilecektir. 

İçme çözeltisini birkaç küçük dozda almanızı öneririz. 
Çözeltinin yarısını muayene gününden önceki akşamüstü/
akşam, geri kalan miktarı ise muayene sabahı için.

Doktor tavsiyesine bağlı olarak, çözeltinin tamamı muayene 
günü içilebilir. Genellikle, muayene başlamadan yaklaşık  
4 saat önce içilir. 

Endofalk içmeden önceki en az 2–3 saat boyunca® katı 
besin tüketmeyin. Muayene bitene kadar katı besin 
tüketmeyin.

Endofalk® sizde yeterli düzeyde etkili olmadıysa, gerekirse 
bir lavman alabilmeniz için muayeneden önce doktorunuzu 
mutlaka bilgilendirin.

Diyabetliler: Karbonhidrat (KH) artışına neden olmaz.

Doğum kontrol hapı kullanan kadınlar: İshal önlemleri, 
hapın yetersiz ölçüde etki etmesine yol açabilir. Ancak, 
doğum kontrol hapları almaya mutlaka düzenli bir şekilde 
devam edilmelidir.

Düzenli ilaç kullanan hastalar: Lütfen hekiminizi Endofalk® 
alımınız hakkında bilgilendiriniz, çünkü bağırsak 
temizlenmesi sırasında önemli ilaçlar dışarı atılır ve bu 
nedenle gerektiği gibi etki göstermeyebilirler.

Lütfen Classic veya Endofalk® Tropic için prospektüse de 
bakın.


