Dosagem dividida em 2 dias
Se você está iniciando o uso de PLENVU®
na noite anterior à sua colonoscopia,

veja como se preparar

Data da colonoscopia: ______/_______/_______

Local da colonoscopia: _______________________________

Hora da colonoscopia: _______________

Não beber nada depois das: _______________

NOITE

MANHÃ

PLENVU® Dose 1:

PLENVU® Dose 2:

Data: ______/______/________

Data: ______/______/________

Dia da semana: 2ª 3ª 4ª 5ª 6ª S D

Dia da semana: 2ª 3ª 4ª 5ª 6ª S D

Hora: ____________________

Hora: ____________________
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Hidrate-se!

É importante que você
beba líquidos claros antes,
durante e depois da
sua preparação.

SABOR PONCHE
SABOR
DEPONCHE
FRUTASDE FRUTAS

Obs.: a solução real é clara.

Pare de beber líquidos pelo menos 2 horas antes de sua colonoscopia
ou conforme recomendado pelo seu médico.

TOME A DOSE 1
1 Use o recipiente de mistura para misturar o conteúdo do sachê da Dose 1 com pelo menos 16 oz (473 ml) de água, agitando ou usando uma
colher até que esteja completamente dissolvido. Isso pode levar de 2 a 3 minutos. Não tenha pressa – termine lentamente a dose dentro de
30 minutos.
2R
 eencha o recipiente com pelo menos 16 oz (473 ml) de líquido claro. Mais uma vez, não tenha pressa e termine tudo lentamente dentro de
30 minutos.

ESPERE APROXIMADAMENTE 12 HORAS DO INÍCIO DA DOSE 1, ENTÃO…
TOME A DOSE 2
1 Use o recipiente de mistura para misturar o conteúdo da Dose 2 (Sachê A e Sachê B) com pelo menos 473 ml de água, agitando ou usando
uma colher até que esteja completamente dissolvido. Isso pode levar de 2 a 3 minutos. Não tenha pressa – termine lentamente a dose
dentro de 30 minutos.
2R
 eencha o recipiente com pelo menos 16 oz (473 ml) de líquido claro. Mais uma vez, não tenha pressa e termine tudo lentamente dentro de
30 minutos.

SUGESTÃO ÚTIL: PLENVU® pode ser refrigerado. Use dentro de 6 horas depois de misturado com água
INDICAÇÃO
PLENVU® (polietilenoglicol 3350, ascorbato de sódio, sulfato de sódio, ácido
ascórbico, cloreto de sódio e cloreto de potássio para solução oral) é um
medicamento sujeito a receita médica usado por adultos para limpar o cólon
antes de uma colonoscopia.
INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA IMPORTANTES
• Não tome PLENVU® se tiver uma obstrução no intestino (obstrução
intestinal), uma abertura na parede do seu estômago ou intestino

(perfuração intestinal), problemas de esvaziamento de alimentos ou
líquidos do estômago (retenção gástrica), um problema que faz com que
a comida se mova muito lentamente através dos seus intestinos (íleo),
um intestino grosso muito dilatado ou uma alergia a qualquer um dos
ingredientes de PLENVU®.
Consulte as Informações de segurança importantes adicionais no verso
e as Informações de prescrição completas inclusas, incluindo Guia de
medicação e Instruções de uso.

Hidrate-se para o sucesso da preparação

É importante manter-se hidratado antes, durante e depois de tomar PLENVU®.
Você não precisa beber apenas água – você pode escolher líquidos claros. Exemplos de líquidos claros incluem:
• Refrigerante claro

• Sopas de caldo claro

• Bebidas esportivas

•S
 uco de fruta claro diluído
(sem polpa)

• L imonada ou suco de lima coado • Gelatina (sem frutas ou
coberturas)
• Café/chá (sem leite)

• Picolés (sem pedaços de frutas
ou polpa)

Não beba álcool, leite, líquidos de cor vermelha ou roxa ou qualquer coisa que contenha polpa.
Pare de beber líquidos pelo menos 2 horas antes de sua colonoscopia ou conforme recomendado pelo seu médico.

Para mais informações sobre PLENVU®, acesse
myPLENVU.com ou ligue para a nossa linha
direta 24 horas gratuita pelo 1-855-MY-PLENVU
INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA IMPORTANTES (cont.)

- Está grávida ou pretende engravidar.

• É importante beber líquidos claros suficientes antes, durante e após o uso
de PLENVU®. Certifique-se de consumir líquidos claros adicionais após a
primeira dose e a segunda dose de PLENVU®. Pare de beber líquidos 2 horas
antes da colonoscopia.

- Está amamentando ou pretende amamentar.

• Antes de tomar PLENVU®, fale com o seu médico se você:
- Tem problemas com perda grave de fluido corporal (desidratação) e
alterações nos sais sanguíneos (eletrólitos).
- Tem problemas cardíacos ou toma medicação que afeta seu coração. O
seu médico pode considerar a obtenção de um eletrocardiograma (ECG) se
você tiver um risco aumentado de anormalidades no ritmo cardíaco.
- Tem histórico de convulsões ou toma medicação anticonvulsivante.
- Tem problemas renais ou toma medicação que afeta a função renal.
Seu médico pode querer realizar exames de sangue antes e depois da
colonoscopia.
- Tem histórico de problemas de estômago ou intestino, como colite
ulcerativa, obstrução intestinal ou suspeita de abertura na parede do
estômago ou intestino.

• PLENVU® pode afetar como outros medicamentos funcionam. Informe o
seu médico sobre todos os outros medicamentos (incluindo medicamentos
com e sem receita médica, vitaminas e suplementos herbais) que você
toma antes de tomar PLENVU®. Não tome medicamentos orais dentro de 1
hora antes ou depois de iniciar cada dose de PLENVU®®.
• Os sintomas de reações alérgicas graves podem incluir erupção cutânea,
comichão, manchas vermelhas elevadas na pele (urticária), inchaço da
face, lábios, língua e garganta e problemas renais.
• Em estudos clínicos com PLENVU®, os efeitos colaterais mais comuns em
pacientes tratados com PLENVU® foram náusea, vômitos, desidratação e
dor/desconforto abdominal.
Incentiva-se que você relate efeitos colaterais negativos de medicamentos
prescritos para a FDA. Acesse www.fda.gov/medwatch ou ligue para 1-800FDA-1088.
Para informações sobre produtos, relatos de eventos adversos e relatos de
reclamações de produtos, entre em contato com:

- Tem problemas de deglutição, azia (refluxo gástrico) ou inala alimentos ou
líquidos para os pulmões ao comer ou beber (aspirar).

Central de Atendimento de Informações de Produtos Salix

- Tem uma condição que destrói as hemácias, chamada deficiência de
glicose-6-fosfato desidrogenase (G6PD).

Fax: 1-510-595-8183

- Está se abstendo de beber álcool.

Consulte as Informações de segurança importantes adicionais na frente
e as Informações de prescrição completas inclusas, incluindo Guia de
medicação e Instruções de uso.

- Tem fenilcetonúria (PKU). PLENVU® contém aspartame equivalente a 491
mg de fenilalanina por tratamento.

Telefone: 1-800-321-4576
E-mail: salixmc@dlss.com

PLENVU é marca registrada do grupo de empresas Norgine usada sob licença.
PLV.0121.USA.18
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DESTAQUES DAS INFORMAÇÕES DE PRESCRIÇÃO
Estes destaques não incluem todas as informações necessárias para o uso
de PLENVU com segurança e eficácia. Consulte as informações de prescrição
completas do PLENVU.
PLENVU® (polietilenoglicol 3350, ascorbato de sódio, sulfato de sódio, ácido
ascórbico, cloreto de sódio e cloreto de potássio para solução oral)
Aprovação inicial nos EUA: 2006
-------------------------------INDICAÇÕES E UTILIZAÇÃO------------------------------PLENVU é um laxante osmótico indicado para a limpeza do cólon em preparação para
colonoscopia em adultos. (1)
----------------------------- DOSAGEM E ADMINISTRAÇÃO----------------------------Preparação e administração:
• Duas doses de PLENVU são necessárias para uma preparação completa para a
colonoscopia, usando um regime de dosagem de “dois dias” ou “um dia”. (2.1)
• PLENVU deve ser reconstituído em água antes da ingestão. (2.1)
• Líquidos claros adicionais devem ser consumidos após cada dose de PLENVU em
ambos os regimes de dosagem. (2.1, 5.1)
• Não tome medicamentos orais dentro de 1 hora após o início de cada dose. (2.1, 7.2)
Regime de dosagem:
• Dois dias: Dose 1 na noite anterior à colonoscopia (aproximadamente das 16h às 20h)
e Dose 2 na manhã seguinte (aproximadamente 12 horas após o início da Dose 1).
(2.1, 2.2)
• Um dia: Dose 1 na manhã da colonoscopia (aproximadamente das 3h às 7h) e Dose 2
no mínimo 2 horas após o início da Dose 1. (2.1, 2.3)
• Para obter informações completas sobre dosagem, preparação e administração,
consulte as informações completas de prescrição. (2.1, 2.2, 2.3)
-------------------------- DOSAGEM E FORMAS DE DOSAGEM-------------------------Para solução oral: Primeira dose: um sachê rotulado Dose 1; Segunda dose: dois sachês
rotulados Dose 2 Sachê A e Dose 2 Sachê B.
• A Dose 1 contém 100 gramas de polietilenoglicol (PEG) 3350, NF; 9 gramas de sulfato
de sódio, NF; 2 gramas de cloreto de sódio, USP/NF; e 1 grama de cloreto de potássio,
USP/NF. (3)
• O Sachê A da Dose 2 contém 40 gramas de PEG 3350, NF; 3,2 gramas de cloreto de
sódio, USP/NF; e 1,2 grama de cloreto de potássio, USP/NF. (3)
• O Sachê B da Dose 2 contém 48,11 gramas de ascorbato de sódio, USP/NF; e 7,54
gramas de ácido ascórbico, USP/NF. (3)

----------------------------------CONTRAINDICAÇÕES---------------------------------• Obstrução gastrointestinal (GI) (4, 5.6)
• Perfuração intestinal (4, 5.6)
• Retenção gástrica (4)
• Íleo (4)
• Megacólon tóxico (4)
• Hipersensibilidade a qualquer ingrediente do PLENVU (4, 5.10)
---------------------------- ADVERTÊNCIAS E PRECAUÇÕES---------------------------• Risco de anormalidades de fluidos e eletrólitos: Incentive a hidratação adequada, avalie
os medicamentos concomitantes, e considere avaliações laboratoriais antes e após o
uso. (5.1, 5.2, 7.1)
• Arritmia cardíaca: Considere ECGs pré-dose e pós-colonoscopia em pacientes com
risco aumentado. (5.2)
• Convulsões: Tenha cuidado em pacientes com histórico de convulsões e pacientes
com risco aumentado de convulsão, incluindo medicamentos que diminuam o limiar
convulsivo. (5.3, 7.1)
• Pacientes com insuficiência renal ou que tomam medicações concomitantes que
afetam a função renal: Tenha cuidado, garanta uma hidratação adequada e considere
exames. (5.4, 7.1, 8.6)
• Ulcerações mucosas: Considere o potencial de ulcerações da mucosa ao interpretar os
achados da colonoscopia em pacientes com doença inflamatória intestinal conhecida
ou suspeita. (5.5)
• Suspeita de obstrução ou perfuração GI: Descarte o diagnóstico antes da
administração. (4, 5.6)
• Pacientes com risco de aspiração: Observe durante a administração. (5.7)
• Deficiência de glicose-6-fosfato desidrogenase (G6PD): Use com cuidado. (5.8)
• Riscos em pacientes com fenilcetonúria: Contém fenilalanina. (5.9)
• Reações de hipersensibilidade, incluindo anafilaxia: Informe os pacientes para procurar
atendimento médico imediato se ocorrerem sintomas. (5.10)
----------------------------------REAÇÕES ADVERSAS---------------------------------As reações adversas mais frequentes (>2%) são náuseas, vômitos, desidratação e dor/
desconforto abdominal. (6.1)
Para relatar REAÇÕES ADVERSAS SUSPEITAS, entre em contato com a Salix
Pharmaceuticals, uma divisão da Valeant Pharmaceuticals North America LLC,
1-800-321-4576 ou com a FDA pelo 1-800-FDA-1088 ou www.fda.gov/medwatch.
--------------------------- INTERAÇÕES MEDICAMENTOSAS---------------------------Medicamentos que aumentam os riscos devido à mudança de fluidos e eletrólitos. (7.1)
Veja 17 para INFORMAÇÕES PARA ACONSELHAMENTO DO PACIENTE e Guia de
medicação.
Revisado: 05/2018
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INFORMAÇÕES DE PRESCRIÇÃO COMPLETAS
1
INDICAÇÕES E UTILIZAÇÃO
PLENVU® é indicado para limpeza do cólon em preparação para colonoscopia em adultos.
2
DOSAGEM E ADMINISTRAÇÃO
2.1
Instruções importantes de preparação e administração
• Anormalidades de fluidos e eletrólitos corretos antes do tratamento com PLENVU [veja
Advertências e precauções (5.1)].
Duas doses de PLENVU são necessárias para uma preparação completa para a
colonoscopia. O intervalo de tempo entre as duas doses depende do regime prescrito e
do tempo planejado para o procedimento de colonoscopia [veja Dosagem e administração
(2.2, 2.3)].
• O método “Dosagem dividida em dois dias” consiste em duas doses separadas: a
primeira dose é tomada na noite antes da colonoscopia, e a segunda dose é tomada no
dia seguinte, na manhã do dia da colonoscopia [veja Dosagem e administração (2.2)].
• O método “Dosagem matinal de um dia” consiste em duas doses separadas: as duas
doses são tomadas na manhã do dia da colonoscopia, com no mínimo 2 horas entre
o início da primeira dose e o início da segunda dose. [veja Dosagem e administração
(2.3)].
• PLENVU deve ser reconstituído em água antes da ingestão. Pode levar de 2 a 3 minutos
até a dissolução completa.
• Líquidos claros adicionais (incluindo água) devem ser consumidos em ambos os
regimes de dosagem [veja Dosagem e administração (2.2, 2.3), Advertências e
precauções (5.1)].
• Consuma apenas líquidos claros (nenhum alimento sólido) desde o início do tratamento
com PLENVU até a colonoscopia.
• Não coma nem beba álcool, leite, qualquer coisa de cor vermelha ou roxa ou qualquer
outro alimento que contenha material de polpa.
• Não tome outros laxantes enquanto estiver tomando PLENVU.
• Não tome medicamentos orais dentro de 1 hora antes ou depois de iniciar cada dose
de PLENVU [veja Interações medicamentosas (7.2)].
• Assegure a conclusão da Dose 2, incluindo todos os líquidos adicionais, pelo menos 2
horas antes da colonoscopia.
2.2
Regime de dosagem dividida em dois dias
O regime de dosagem dividida em dois dias começa na noite do dia anterior à
colonoscopia.
Instrua os pacientes adultos de que, no dia anterior ao procedimento clínico, eles podem
consumir um café da manhã leve seguido de um almoço leve, que deve ser concluído pelo
menos 3 horas antes do início da primeira dose de PLENVU.
Instrua os pacientes a tomar duas doses separadas em conjunto com líquidos claros da
seguinte forma:
Dose 1 – Na noite anterior à colonoscopia, entre aproximadamente as 16h e as 20h:
1 Esvazie o conteúdo da Dose 1 no recipiente de mistura que vem com o PLENVU.
2 Adicione água até a linha de enchimento no recipiente de mistura (pelo menos 16 fl oz)
(473 ml). Não adicione outros ingredientes à solução PLENVU.
3 Misture bem com uma colher ou agite com a tampa até ficar completamente dissolvido
(o que pode levar de 2 a 3 minutos).
4 Beba durante os próximos 30 minutos. Certifique-se de beber toda a solução.
5 Volte a encher o recipiente de mistura até a linha de enchimento (pelo menos 16 fl oz)
(473 ml) com líquidos claros e beba durante os próximos 30 minutos.
6 Consuma líquidos claros adicionais durante a noite.
7 Se houver inchaço, distensão abdominal ou dor abdominal grave após a primeira dose,
adie a segunda dose até o desaparecimento dos sintomas.
Dose 2 – Na manhã seguinte, no dia da colonoscopia, aproximadamente 12 horas após o
início da Dose 1 (entre aproximadamente 4h e 8h):
1 Esvazie o conteúdo do Sachê A da Dose 2 e do Sachê B da Dose 2 no recipiente de
mistura que vem com o PLENVU.
2 Adicione água até a linha de enchimento no recipiente de mistura (pelo menos 16 fl oz)
(473 ml). Não adicione outros ingredientes à solução PLENVU.
3 Misture bem com uma colher ou agite com a tampa até ficar completamente dissolvido
(o que pode levar de 2 a 3 minutos). Beba durante os próximos 30 minutos. Certifiquese de beber toda a solução.
4 Volte a encher o recipiente de mistura até a linha de enchimento (pelo menos 16 fl oz)
(473 ml) com líquidos claros e beba durante os próximos 30 minutos.
5 Consumir água adicional ou líquidos claros até 2 horas antes da colonoscopia ou
conforme prescrito pelo seu médico. Então, pare de beber líquidos até depois da
colonoscopia.
Pare de beber temporariamente o tratamento com PLENVU ou beba cada porção em
intervalos maiores se ocorrer inchaço, desconforto ou distensão abdominal grave até que
esses sintomas desapareçam.
2.3
Regime de dosagem matinal de um dia
O regime de dosagem matinal de um dia começa na manhã do dia da colonoscopia.
Instrua os pacientes adultos de que, no dia anterior ao procedimento clínico, consumam
um café da manhã leve, seguido de um almoço leve, sopa de caldo claro e/ou iogurte
natural para o jantar, que deve ser concluído por volta das 20h.
Instrua os pacientes a tomar duas doses separadas em conjunto com líquidos claros da
seguinte forma:
Dose 1 – No dia da colonoscopia, entre aproximadamente 3h e 7h:
1 Esvazie o conteúdo da Dose 1 no recipiente de mistura que vem com o PLENVU.
2 Adicione água até a linha de enchimento no recipiente de mistura (pelo menos 16 fl oz)
(473 ml). Não adicione outros ingredientes à solução PLENVU.
3 Misture bem com uma colher ou agite com a tampa até ficar completamente dissolvido
(o que pode levar de 2 a 3 minutos).
4 Beba durante os próximos 30 minutos. Certifique-se de beber toda a solução.
5 Volte a encher o recipiente de mistura até a linha de enchimento (pelo menos 16 fl oz)
(473 ml) com líquidos claros e beba durante os próximos 30 minutos.
6 Se houver inchaço, distensão abdominal ou dor abdominal grave após a primeira dose,
adie a segunda dose até o desaparecimento dos sintomas.
Dose 2 – No dia da colonoscopia, no mínimo 2 horas após o início da Dose 1:
1 Esvazie o conteúdo do Sachê A da Dose 2 e do Sachê B da Dose 2 no recipiente de
mistura que vem com o PLENVU.
2 Adicione água até a linha de enchimento no recipiente de mistura (pelo menos 16 fl oz)
(473 ml). Não adicione outros ingredientes à solução PLENVU.
3 Misture bem com uma colher ou agite com a tampa até ficar completamente dissolvido
(o que pode levar de 2 a 3 minutos). Beba durante os próximos 30 minutos. Certifiquese de beber toda a solução.
4 Volte a encher o recipiente de mistura até a linha de enchimento (pelo menos 16 fl oz)
(473 ml) com líquidos claros e beba durante os próximos 30 minutos.
5 Consumir água adicional ou líquidos claros até 2 horas antes da colonoscopia ou
conforme prescrito pelo seu médico. Então, pare de beber líquidos até depois da
colonoscopia.
Pare de beber temporariamente o tratamento com PLENVU ou beba cada porção em
intervalos maiores se ocorrer inchaço, desconforto ou distensão abdominal grave até que
esses sintomas desapareçam.

7 INTERAÇÕES MEDICAMENTOSAS
7.1 Medicamentos que podem aumentar os riscos devido a anormalidades de fluidos
e eletrólitos
7.2 Potencial de absorção reduzida de medicamentos
7.3 Laxantes estimulantes
8 USO EM POPULAÇÕES ESPECÍFICAS
8.1 Gravidez
8.2 Lactação
8.4 Uso pediátrico
8.5 Uso geriátrico
8.6 Insuficiência renal
10 SOBREDOSAGEM
11 DESCRIÇÃO
12 FARMACOLOGIA CLÍNICA
12.1 Mecanismo de ação
12.2 Farmacodinâmica
12.3 Farmacocinética
14 ESTUDOS CLÍNICOS
16 FORMA DE FORNECIMENTO/ARMAZENAMENTO E MANUSEIO
17 INFORMAÇÕES PARA ACONSELHAMENTO DO PACIENTE
* Seções ou subseções omitidas das informações completas de prescrição não
estão listadas.
Armazenamento:
Após a reconstituição, mantenha a solução PLENVU à temperatura ambiente, entre
(20 a 25 °C) [Veja Temperatura ambiente controlada da USP]. A solução também pode ser
armazenada em geladeira. Use dentro de 6 horas depois de misturado em água.
3
DOSAGEM E FORMAS DE DOSAGEM
PLENVU (polietilenoglicol 3350, ascorbato de sódio, sulfato de sódio, ácido ascórbico,
cloreto de sódio e cloreto de potássio para solução oral) é fornecido como um pó branco a
amarelo para reconstituição.
Primeira dose: um sachê rotulado Dose 1; Segunda dose: dois sachês rotulados Dose 2
Sachê A e Dose 2 Sachê B.
• A Dose 1 contém 100 gramas de polietilenoglicol (PEG) 3350, NF; 9 gramas de sulfato
de sódio, NF; 2 gramas de cloreto de sódio, USP/NF; e 1 grama de cloreto de potássio,
USP/NF.
• O Sachê A da Dose 2 contém 40 gramas de PEG 3350, NF; 3,2 gramas de cloreto de
sódio, USP/NF; e 1,2 grama de cloreto de potássio, USP/NF.
• O Sachê B da Dose 2 contém 48,11 gramas de ascorbato de sódio, USP/NF; e 7,54
gramas de ácido ascórbico, USP/NF.
4
CONTRAINDICAÇÕES
PLENVU é contraindicado nas seguintes condições:
• Obstrução gastrointestinal (GI) [veja Advertências e precauções (5.6)]
• Perfuração do intestino [veja Advertências e precauções (5.6)]
• Retenção gástrica
• Íleo
• Megacólon tóxico
• Hipersensibilidade a qualquer ingrediente do PLENVU [veja Advertências e precauções
(5.10)]
5
ADVERTÊNCIAS E PRECAUÇÕES
5.1
Anormalidades graves de fluidos e eletrólitos
Aconselhe os pacientes a se hidratarem adequadamente antes, durante e após o uso
de PLENVU. Se um doente desenvolver vômitos significativos ou sinais de desidratação
depois de tomar PLENVU, considere exames laboratoriais pós-colonoscopia (eletrólitos,
creatinina e BUN).
As preparações intestinais podem causar distúrbios hidroeletrolíticos, que podem levar
a reações adversas graves, incluindo arritmias cardíacas, convulsões e insuficiência
renal. Corrija anormalidades de líquidos e eletrólitos antes do tratamento com PLENVU.
O PLENVU deve ser utilizado com precaução em pacientes que utilizam medicações
concomitantes que aumentam o risco de anomalias eletrolíticas [tais como diuréticos,
inibidores da enzima de conversão da angiotensina (ECA) ou bloqueadores dos receptores
da angiotensina (BRA)] [veja Interações medicamentosas (7.1)]. Considere a realização
de exames laboratoriais pré-dose e pós-colonoscopia (sódio, potássio, cálcio, creatinina e
BUN) em pacientes que recebem esses medicamentos concomitantes.
5.2
Arritmias cardíacas
Houve relatos raros de arritmias graves (incluindo fibrilação atrial) associadas ao
uso de produtos laxativos osmóticos iônicos para preparo intestinal. Estas ocorrem
predominantemente em pacientes com fatores de risco cardíaco e distúrbios
eletrolíticos subjacentes. Tenha cuidado ao prescrever PLENVU para pacientes com risco
aumentado de arritmias (p. ex., pacientes com histórico de QT prolongado, arritmias
descontroladas, infarto do miocárdio recente, angina instável, insuficiência cardíaca
congestiva, cardiomiopatia ou desequilíbrio eletrolítico). Considere ECGs pré-dose e
pós-colonoscopia em pacientes com risco aumentado de arritmias cardíacas graves.
5.3
Convulsões
Houve relatos raros de convulsões tônico-clônicas generalizadas e/ou perda de
consciência associadas ao uso de produtos de preparo intestinal em pacientes sem
histórico prévio de convulsões. Os casos de convulsões foram associados a anormalidades
eletrolíticas (p. ex., hiponatremia, hipocalemia, hipocalcemia e hipomagnesemia) e baixa
osmolalidade sérica. As anormalidades neurológicas se resolveram com a correção de
anormalidades hidroeletrolíticas.
Tenha cuidado ao prescrever PLENVU para pacientes com histórico de convulsões e em
pacientes com risco aumentado de convulsão, como pacientes que tomam medicamentos
que reduzem o limiar convulsivo (p. ex., antidepressivos tricíclicos), pacientes em
abstinência de álcool ou benzodiazepínicos ou pacientes com hiponatremia conhecida ou
suspeita. [veja Interações medicamentosas (7.1)].
5.4
Uso em pacientes com insuficiência renal
Use PLENVU com precaução em pacientes com insuficiência renal ou com medicamentos
concomitantes que afetem a função renal (tais como diuréticos, inibidores da ECA,
bloqueadores dos receptores da angiotensina ou fármacos anti-inflamatórios não
esteroides) [veja Interações medicamentosas (7.1)]. Tais pacientes podem correr risco
de lesão renal. Aconselhe esses pacientes sobre a importância da hidratação adequada
antes, durante e após o uso de PLENVU, e considere a realização de exames laboratoriais
pós-colonoscopia (eletrólitos, creatinina e BUN) nesses pacientes [veja Uso em populações
específicas (8.6)].
5.5
Ulceração da mucosa colônica, colite isquêmica e colite ulcerativa
Os laxantes osmóticos podem produzir ulcerações aftosas da mucosa do cólon, e
há relatos de casos mais graves de colite isquêmica que requerem hospitalização.
O uso concomitante de laxantes estimulantes e PLENVU pode aumentar o risco e
não é recomendado. Considere o potencial de ulcerações da mucosa resultantes do
preparo intestinal ao interpretar os achados da colonoscopia em pacientes com doença
inflamatória intestinal conhecida ou suspeita.
5.6
Uso em pacientes com doença gastrointestinal significativa
Se houver suspeita de obstrução ou perfuração gastrointestinal, realizar estudos
diagnósticos adequados para descartar essas condições antes de administrar PLENVU [veja
Contraindicações (4)]. Use com cuidado em pacientes com colite ulcerativa grave.
5.7
Aspiração
Pacientes com reflexo de vômito comprometido ou outras anormalidades de deglutição
estão sob risco de regurgitação ou aspiração de PLENVU. Observe tais pacientes durante a
administração de PLENVU. Use com cautela nesses pacientes.
5.8
Deficiência de glucose-6-fosfato desidrogenase (G6PD)
Por conter ascorbato de sódio e ácido ascórbico, PLENVU deve ser usado com cautela
em pacientes com deficiência de glicose-6-fosfato desidrogenase (G6PD), especialmente
pacientes com deficiência de G6PD com infecção ativa, histórico de hemólise ou uso de
medicações concomitantes que sabidamente precipitam reações hemolíticas.
5.9
Riscos em pacientes com fenilcetonúria
A fenilalanina pode ser prejudicial para pacientes com fenilcetonúria (PKU). O PLENVU
contém fenilalanina, um componente do aspartame. Cada tratamento com PLENVU
contém 491 mg de fenilalanina. Antes de prescrever PLENVU a um paciente com PKU,
considere a quantidade diária combinada de fenilalanina de todas as fontes, incluindo o
PLENVU.
5.10
Reações de hipersensibilidade
PLENVU contém PEG e pode causar reações graves de hipersensibilidade incluindo
anafilaxia, angioedema, erupção cutânea, urticária e prurido [veja Reações adversas (6.1,
6.2)]. Informe os pacientes sobre os sinais e sintomas de anafilaxia e instrua-os a procurar
atendimento médico imediato caso sinais e sintomas ocorram.
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REAÇÕES ADVERSAS
As seguintes reações adversas graves ou importantes para preparações intestinais são
descritas em outros lugares na rotulagem:
• Anormalidades graves de fluidos e eletrólitos [veja Advertências e precauções (5.1)]
• Arritmia cardíaca [veja Advertências e precauções (5.2)]
• Convulsões [veja Advertências e precauções (5.3)]
• Pacientes com insuficiência renal [veja Advertências e precauções (5.4)]
• Ulceração da mucosa colônica, colite isquêmica e colite ulcerativa [veja Advertências e
precauções (5.5)]
• Pacientes com doença gastrointestinal significativa [veja Advertências e precauções
(5.6)]
• Aspiração [veja Advertências e precauções (5.7)]
• Deficiência de glicose-6-fosfato desidrogenase (G6PD) [veja Advertências e precauções
(5.8)]
• Riscos em pacientes com fenilcetonúria [veja Advertências e precauções (5.9)]
• Reações de hipersensibilidade [veja Advertências e precauções (5.10)]
6.1
Experiência em ensaios clínicos
Como os ensaios clínicos são conduzidos sob condições muito variadas, as taxas de
reação adversas observadas nos ensaios clínicos de um medicamento não podem ser
comparadas diretamente às taxas nos estudos clínicos de outro medicamento e podem
não refletir as taxas observadas na prática.
A segurança de PLENVU como um regime de dosagem dividida em dois dias e um regime
de dosagem matinal de um dia foi avaliada em dois ensaios clínicos randomizados, de
grupos paralelos, multicêntricos, cegos para o investigador (dosagem dividida em dois
dias nos ensaios NOCT e MORA e dosagem matinal de um dia no ensaio MORA) em
1351 pacientes adultos submetidos à colonoscopia. A idade média da população do
estudo foi de 56 anos (variação de 18 a 86 anos), 92% dos pacientes eram caucasianos
e 51% eram do sexo feminino. No estudo NOCT, 61% dos pacientes tinham insuficiência
renal leve. No ensaio MORA, 67% tinham insuficiência renal leve e 5% tinham
insuficiência renal moderada. Pacientes com insuficiência renal grave não foram incluídos
nos ensaios clínicos de PLENVU [veja Estudos clínicos (14)].
As reações adversas mais frequentes (>2%) nos grupos de tratamento com PLENVU em
ambos os ensaios foram: náuseas, vômitos, desidratação e dor/desconforto abdominal.
A Tabela 1 e a Tabela 2 mostram as reações adversas relatadas em pelo menos 1%
dos pacientes em um ou mais grupos de tratamento nos estudos NOCT e MORA,
respectivamente. Como a diarreia foi considerada uma parte da avaliação da eficácia, não
foi definida como uma reação adversa nesses ensaios.
Tabela 1: Reações adversas comuns* em pacientes submetidos à colonoscopia no
ensaio NOCT por grupo de tratamento
PLENVU –
regime de dosagem
dividida em dois dias
(N = 275)
%

Trissulfato1 –
regime de dosagem
dividida em dois dias
(N = 271)
%

Náusea

7

2

Vômito

6

3

Desidratação2

4

2

Dor/desconforto abdominal3

2

2

Declínio da taxa de filtração
glomerular (TFG)4

2

2

Anormalidades eletrolíticas5

2

1

Fadiga

2

1

Dor de cabeça

2

1

Distensão abdominal

1

1

Gastrite

1

1

Hérnia de hiato

1

0

Nasofaringite

1

1

Termo preferido

Nome químico
Polietilenoglicol
(PEG) 3350

Ascorbato de sódio

Tabela 2: Reações adversas comuns* em pacientes submetidos à colonoscopia no
ensaio MORA por grupo de tratamento

(N = 271)
%

(N = 265)
%

2 litros de PEG
mais eletrólitos –
regime de
dosagem
dividida em dois
dias1
(N = 269)
%

Vômito

7

4

1

Náusea

6

6

3

Desidratação2

4

3

2

Dor/desconforto
abdominal3

3

2

3

Hipertensão

2

1

0

Dor de cabeça

1

2

2

Anormalidades
eletrolíticas4

1

1

0

Termo
preferido

PLENVU –
regime de
dosagem
dividida em
dois dias

* Relatado em pelo menos 1% dos pacientes em qualquer grupo de tratamento
N = número total de pacientes no grupo de tratamento; n = número de pacientes com a
reação adversa
1 2 litros de PEG mais eletrólitos: duas doses, cada uma contendo PEG 3350 100
gramas, sulfato de sódio 7,5 gramas, cloreto de sódio 2,691 gramas, cloreto de potássio
1,015 grama, ascorbato de sódio 5,9 gramas e ácido ascórbico 4,7 gramas
2 Inclui sinais e sintomas de desidratação, incluindo tontura, boca seca, hipotensão
ortostática, pré-síncope, síncope e sede
3 Inclui desconforto abdominal, dor abdominal, dor abdominal baixa, dor abdominal
superior e sensibilidade abdominal
4 Inclui hiato aniônico aumentado, diminuição de bicarbonato no sangue, hipomagnesemia,
aumento da osmolaridade do sangue, hipocalemia, hipercalemia, hipercalcemia,
hipernatremia, estado hiperosmolar, hiperuricemia, hipocalcemia e hipofosfatemia
Alterações eletrolíticas
Aumentos no sódio, cloreto, cálcio, magnésio, fosfato e urato séricos foram observados
em mais pacientes tratados com PLENVU em comparação com o controle em um
ou ambos os ensaios. A maioria dessas alterações foi transitória e não clinicamente
significativa. Diminuições no bicarbonato e aumentos na osmolalidade sérica associados
também foram observados.
Função renal
Diminuições na depuração de creatinina e aumentos no nitrogênio úrico no sangue (BUN)
também foram observados em mais pacientes tratados com PLENVU em comparação
com o controle em ambos os ensaios. Alterações de uma magnitude indicativa de
possível lesão renal aguda, ou agravamento da insuficiência renal crônica de base, foram
observadas com pouca frequência e ocorreram com incidência semelhante tanto no
PLENVU quanto no comparador.
As reações adversas em pacientes com insuficiência renal leve foram similares àquelas
em pacientes com função renal normal.
Reações adversas menos comuns
Reações adversas menos comuns (menos de 1%) nos ensaios NOCT e MORA incluem:
desconforto anorretal, reação de hipersensibilidade (incluindo erupção cutânea),
enxaqueca, sonolência, astenia, arrepios, dores, desconforto, palpitações, taquicardia
sinusal, ondas de calor e aumentos transientes das enzimas hepáticas.
Outros 235 pacientes foram expostos ao regime de dosagem matinal de um dia de
PLENVU em um terceiro ensaio clínico, utilizando um comparador não aprovado nos
Estados Unidos. O perfil de reação adversa para pacientes que receberam PLENVU nesse
ensaio foi semelhante ao descrito acima.
6.2
Experiência pós-comercialização
As seguintes reações adversas foram identificadas durante a utilização pós-aprovação
de outra formulação oral de polietilenoglicol 3350, ascorbato de sódio, sulfato de sódio,
ácido ascórbico, cloreto de sódio e cloreto de potássio ou outras preparações intestinais
à base de polietilenoglicol (PEG). Como estas reações são relatadas voluntariamente de
uma população de tamanho incerto, nem sempre é possível estimar com segurança sua
frequência ou estabelecer uma relação causal com a exposição ao medicamento.
Hipersensibilidade: urticária/erupção cutânea, prurido, dermatite, rinorreia e dispneia,
aperto no peito e na garganta, febre, angioedema, anafilaxia e choque anafilático [veja
Contraindicações (4)]
Cardiovasculares: arritmia, fibrilação atrial, edema periférico, assistolia e edema pulmonar
agudo após aspiração
Gastrointestinais: sangramento gastrointestinal superior por uma laceração de MalloryWeiss, perfuração esofágica [geralmente com doença do refluxo gastroesofágico (DRGE)]
Sistema nervoso: tremor, convulsão
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INTERAÇÕES MEDICAMENTOSAS
7.1
Medicamentos que podem aumentar os riscos devido a anormalidades de
fluidos e eletrólitos
Tenha cuidado ao prescrever PLENVU para pacientes com condições e/ou que estejam
usando medicações que aumentem o risco de distúrbios hidroeletrolíticos ou que
possam aumentar o risco de insuficiência renal, convulsões, arritmias ou prolongamento
do intervalo QT no contexto de anormalidades hidroeletrolíticas. [ver Advertências e
precauções (5.1, 5.2, 5.3, 5.4)].
Considere avaliações adicionais do paciente, conforme apropriado.
7.2
Potencial de absorção reduzida de medicamentos
PLENVU pode reduzir a absorção de outros medicamentos coadministrados. Administre
medicamentos orais pelo menos 1 hora antes do início da administração de cada dose de
PLENVU [ver Dosagem e administração (2.1)].
7.3
Laxantes estimulantes
O uso concomitante de laxantes estimulantes e PLENVU pode aumentar o risco de
ulceração da mucosa ou de colite isquêmica. Evite o uso de laxantes estimulantes (p. ex.,
bisacodil, picosulfato de sódio) enquanto estiver tomando PLENVU [veja Advertências e
precauções (5.5)].

Fórmula
química

Peso molecular
médio (g/mol)

H-(OCH2-CH2)n-OH

3350

C6H7NaO6

198,1

Tabela 5: Regimes de tratamento por ensaio
Ensaio

Regime(s) de PLENVU

Regimes dos comparadores

NOCT

Dosagem dividida em
dois dias

Solução de limpeza intestinal de
trissulfato
administrada como um regime dividido
em dois dias:
• [Trissulfato (duas garrafas de 6 oz,
177 ml, cada uma contendo sulfato
de sódio 17,5 gramas, sulfato de
potássio 3,13 gramas e sulfato de
magnésio 1,6 grama)]

MORA

Dosagem dividida em
dois dias

Preparação de 2 litros de PEG mais
eletrólitos (2 L PEG+E)
administrada como um regime dividido
em dois dias:
• Duas doses, cada uma contendo
PEG 3350 100 gramas, sulfato
de sódio 7,5 gramas, cloreto de sódio
2,691 gramas, cloreto de potássio
1,015 grama, ascorbato de sódio 5,9
gramas e ácido ascórbico 4,7 gramas

e
dosagem matinal de um dia

Desfecho primário
O desfecho primário de eficácia em ambos os ensaios foi a proporção de pacientes que
obtiveram “sucesso geral de limpeza intestinal”, que foi definido por um resultado de Nota
A ou B (Notas A ou B [veja a Tabela 6] correspondendo à visualização completa da mucosa
intestinal na Escala de Limpeza Harefield [HCS]), avaliada na retirada do colonoscópio.
As pontuações segmentares da HCS foram inicialmente avaliadas pelo colonoscopista no
local, que foi cegado para o tratamento, e avaliadas quanto à análise do desfecho pelos
leitores centrais (gastroenterologistas) usando gravações em vídeo da colonoscopia.
Tabela 6: Escala de Limpeza Harefield
Nota geral

Descrição
Todos os cinco segmentos* pontuaram 3 ou
4 (a mucosa é totalmente visualizada sem
limpeza).
Um ou mais segmentos pontuaram 2, os
segmentos restantes pontuaram 3 ou 4 (a
mucosa é totalmente visualizada).
Um ou mais segmentos pontuaram 1, os
segmentos restantes pontuaram 2, 3 ou 4
Um ou mais segmentos pontuaram 0

A
B
C
D
Pontuação segmental

Tabela 3: Detalhes dos ingredientes ativos contidos em PLENVU

* Relatado em pelo menos 1% dos pacientes em qualquer grupo de tratamento
N = número total de pacientes no grupo de tratamento; n = número de pacientes com a
reação adversa
1 Trissulfato: duas garrafas de 6 oz (177 ml) de solução oral contendo sulfato de sódio 17,5
gramas, sulfato de potássio 3,13 gramas, sulfato de magnésio 1,6 grama
2 Inclui sinais e sintomas de desidratação, incluindo tontura, boca seca, hipotensão
ortostática, pré-síncope, síncope e sede
3 Inclui desconforto abdominal, dor abdominal, dor abdominal baixa, dor abdominal
superior e sensibilidade abdominal
4 TFG reduzida ou anormal
5 Inclui hiato aniônico aumentado, diminuição de bicarbonato no sangue, hipomagnesemia,
hiperosmolaridade, hipocalemia, hipercalemia, hipercalcemia, hipernatremia, estado
hiperosmolar, hiperuricemia, hipocalcemia e hipofosfatemia

PLENVU –
Regime de
dosagem matinal
de um dia
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USO EM POPULAÇÕES ESPECÍFICAS
8.1
Gravidez
Resumo de riscos
Não existem dados disponíveis com PLENVU em mulheres grávidas para informar um
risco associado ao medicamento para resultados adversos do desenvolvimento. Estudos
de reprodução animal não foram realizados com o PLENVU.
O risco a priori estimado de defeitos congênitos importantes e aborto espontâneo para a
população indicada é desconhecido. Todas as gravidezes apresentam um risco a priori de
defeitos congênitos, perda ou outros resultados adversos. Na população geral dos EUA,
o risco a priori estimado de defeitos congênitos importantes e aborto espontâneo em
gestações clinicamente reconhecidas é de 2% a 4% e 15% a 20%, respectivamente.
8.2
Lactação
Resumo de riscos
Não há dados disponíveis para avaliar a presença de PLENVU no leite humano, os efeitos
sobre a criança amamentada ou os efeitos sobre a produção de leite. A falta de dados
clínicos durante a lactação impede uma clara determinação do risco de PLENVU para uma
criança durante a lactação; portanto, os benefícios para o desenvolvimento e para a saúde
da amamentação devem ser considerados juntamente com a necessidade clínica de
PLENVU para a mãe e quaisquer potenciais efeitos adversos na criança amamentada do
PLENVU ou da condição materna subjacente.
8.4
Uso pediátrico
A segurança e eficácia de PLENVU em pacientes pediátricos não foi estabelecida.
8.5
Uso geriátrico
Dos cerca de 1000 pacientes em ensaios clínicos que receberam PLENVU, 217 (21%)
pacientes tinham mais de 65 anos de idade. Não foram observadas diferenças gerais
na segurança ou eficácia entre pacientes geriátricos e pacientes mais jovens, e outras
experiências clínicas relatadas não identificaram diferenças nas respostas entre
pacientes geriátricos e pacientes mais jovens. No entanto, os pacientes idosos têm maior
probabilidade de ter diminuição da função hepática, renal ou cardíaca e podem ser mais
suscetíveis a reações adversas resultantes de anormalidades hidroeletrolíticas [veja
Advertências e precauções (5.1)].
8.6
Insuficiência renal
Use PLENVU com precaução em pacientes com insuficiência renal ou em pacientes
tomando medicamentos concomitantes que possam afetar a função renal [veja Interações
medicamentosas (7.1)]. Tais pacientes podem correr risco de lesão renal. Aconselhe esses
pacientes sobre a importância da hidratação adequada antes, durante e após o uso de
PLENVU e considere a realização de exames laboratoriais iniciais e pós-colonoscopia
(eletrólitos, creatinina e BUN) nesses pacientes. [veja Advertências e precauções (5.4)].
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SOBREDOSAGEM
A sobredosagem superior à dose recomendada de PLENVU pode levar a graves
perturbações eletrolíticas, assim como desidratação e hipovolemia, com sinais e sintomas
desses distúrbios [veja Advertências e precauções (5.1)]. Monitore distúrbios de fluidos e
eletrólitos e trate sintomaticamente.
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DESCRIÇÃO
Os ingredientes ativos contidos em PLENVU são fornecidos na Tabela 3.

Estrutura química

Descrição
Vazio e limpo
Líquido transparente
Líquidos marrons/fezes semissólidas
totalmente removíveis
Fezes semissólidas, apenas parcialmente
removíveis
Fezes irremovíveis, pesadas e rígidas

4
3
2
1
0

* Cólon ascendente, cólon transverso, cólon descendente, cólon sigmoide, reto

Sulfato de sódio

Na2SO4

142,0

Ácido ascórbico

C6H8O6

176,1

Cloreto de sódio

NaCl

58,4

Na+ Cl-

Cloreto de potássio

KCl

74,6

K+ Cl+

PLENVU (polietilenoglicol 3350, ascorbato de sódio, sulfato de sódio, ácido ascórbico,
cloreto de sódio e cloreto de potássio para solução oral) é um laxante osmótico que
consiste em três sachês (um para a Dose 1, um para a Dose 2 Sachê A e um para Dose 2
Sachê B) contendo pó branco a amarelo para reconstituição.
A Dose 1 contém 100 gramas de PEG 3350, NF; 9 gramas de sulfato de sódio, NF; 2
gramas de cloreto de sódio, USP/NF; e 1 grama de cloreto de potássio, USP/NF; e os
seguintes excipientes: sucralose, NF; ácido cítrico encapsulado; e aromatizante de manga.
Quando a Dose 1 é dissolvida em água até um volume de 16 fl oz (473 ml), a Dose 1 de
PLENVU (PEG 3350, sulfato de sódio, cloreto de sódio e cloreto de potássio) é uma solução
oral com sabor de manga.
Cada Sachê A da Dose 2 contém 40 gramas de PEG 3350, NF; 3,2 gramas de cloreto de
sódio, USP/NF; e 1,2 grama de cloreto de potássio, USP/NF e os seguintes excipientes:
aspartame, NF e aromatizante de ponche de frutas.
Cada Sachê B da Dose 2 contém 48,11 gramas de ascorbato de sódio, USP/NF; e 7,54
gramas de ácido ascórbico, USP/NF.
Quando o Sachê A da Dose 2 e o Sachê B da Dose 2 são dissolvidos juntos em água a
um volume de 16 fl oz (473 ml), PLENVU Dose 2 (ascorbato de sódio, PEG 3350, ácido
ascórbico, cloreto de sódio e cloreto de potássio) é uma solução oral com sabor ponche
de frutas.
A totalidade, reconstituída, de 32 fl oz (946 ml) de preparação intestinal PLENVU contém
140 gramas de PEG 3350, 48,11 gramas de ascorbato de sódio, 9 gramas de sulfato
de sódio, 7,54 gramas de ácido ascórbico, 5,2 gramas de cloreto de sódio e 2,2 gramas
de cloreto de potássio e os seguintes excipientes: aspartame, sucralose, ácido cítrico
encapsulado e aromatizantes de manga e ponche de frutas.
Um recipiente de mistura para reconstituição vem incluído.
Fenilcetonúricos: contém fenilalanina 491 mg por tratamento.
Não contém ingredientes feitos de grãos contendo glúten (trigo, cevada ou centeio).
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FARMACOLOGIA CLÍNICA
12.1
Mecanismo de ação
O principal modo de ação é a ação osmótica dos componentes de PLENVU (PEG 3350
mais componentes de sulfato de sódio na Dose 1 e ascorbato de sódio e ácido ascórbico
mais componentes de PEG 3350 na Dose 2) que induzem o efeito laxativo. A consequência
fisiológica é o aumento da retenção de água no lúmen do cólon, resultando em fezes
amolecidas.
12.2
Farmacodinâmica
O efeito osmótico dos íons de sulfato, ascorbato e PEG não absorvidos, quando ingeridos,
produz uma copiosa diarreia aquosa.
A primeira evacuação pode ocorrer cerca de 1 a 2 horas após o início do consumo de
PLENVU.
12.3
Farmacocinética
Os parâmetros farmacocinéticos plasmáticos para PEG 3350, ascorbato e sulfato são
mostrados na Tabela 4.
Tabela 4: Dados farmacocinéticos do plasma após o regime de dosagem dividida
em dois dias de 140 gramas de PEG 3350, 33,9 gramas de ascorbato de sódio, 9
gramas de sulfato de sódio, 20,1 gramas de ácido ascórbico, 4,8 gramas de cloreto
de sódio e 2,3 gramas de cloreto de potássio em indivíduos saudáveis1 (N = 21)2
Parâmetro PK

Média PEG 3350
(DP)

Média ascorbato3
(DP)

Média sulfato3
(DP)

Cmáx [mcg/mL]

2,7 (1,17)

70,8 (22,37)

17,6 (4,80)

tmáx [h]

3,0 (0,61)

16,8 (0,75)

8,1 (5,51)

ASC(0-túlt)
[(mcg/mL)*h]

17,3 (7,19)

433,1 (157,29)

206,2 (74,32)

Vd [l]

48.481 (29.811)

1.026 (675)

231 (205)

t1/2 [h]

4,1 (2,34)

7,2 (6,16)

10,5 (15,19)

Estudo de quatro dias com dieta controlada, incluindo jejum a partir das 14h do dia 1 às
14h do dia 2.
2 O produto estudado contém a mesma quantidade de PEG 3350 e sulfato de sódio,
embora a quantidade de ascorbato de sódio e ácido ascórbico seja ligeiramente diferente,
em comparação com o PLENVU.
DP = desvio padrão; Cmáx = concentração máxima; tmáx = tempo para concentração
máxima desde o início da dosagem; ASC (0-túlt) = área sob a curva de t0 a túlt; Vd = volume
de distribuição; t1/2 = meia-vida.
3 Correção de linha de base
1

Um estudo farmacocinético mediu até 85% a 99% de uma dose oral de 140 gramas de
PEG 3350 nas fezes excretadas.
Um estudo farmacocinético mediu até 69% de uma dose de 50 mg de ascorbato oral nas
fezes excretadas e até 5% da dose de 50 gramas de ascorbato oral recuperados na urina
(com até 0,07% como o metabólito ascorbato, ácido oxálico).
O sulfato é endógeno e também presente na dieta. Um estudo farmacocinético mediu até
69% a 73% de uma dose oral de sulfato de sódio de 9 gramas nas fezes excretadas, com
aproximadamente 43% recuperados na urina.
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ESTUDOS CLÍNICOS
Delineamento dos estudos
A eficácia, segurança e tolerabilidade de limpeza do cólon de PLENVU foi avaliada
em dois estudos randomizados, de grupos paralelos, multicêntricos, cegos para
o investigador em pacientes adultos a serem submetidos a uma colonoscopia de
triagem, vigilância ou diagnóstica. A população total de pacientes consistia em
49% dos pacientes do sexo masculino e 51% dos pacientes do sexo feminino, com
idade média de 56 anos (variação de 18 a 86 anos), 92% caucasianos, 5% negros e 2%
asiáticos. Em geral, as características demográficas foram equilibradas entre os ensaios.
No estudo NER1006-01/2014 (referido como NOCT; NCT02254486) e no estudo
NER1006-02/2014 (referido como MORA; NCT02273167), a eficácia de limpeza intestinal
de PLENVU foi comparada com dois comparadores diferentes (Tabela 5) usando dois
regimes diferentes de dosagem de PLENVU:
• O regime de dosagem dividida em dois dias de PLENVU permite uma lacuna de
uma noite entre as doses (Dose 1 tomada na noite anterior à colonoscopia, entre
aproximadamente 16h e 20h, e Dose 2 na manhã seguinte, no dia da colonoscopia,
aproximadamente 12 horas após o início da Dose 1).
• O regime de dosagem matinal de um dia de PLENVU administra as duas doses na
manhã do dia da colonoscopia (Dose 1 entre aproximadamente as 3 da manhã e as 7
da manhã, e Dose 2 no mínimo 2 horas após o início da Dose 1).

Análise estatística
A população Intent-to-Treat modificada (mITT) foi usada como população primária para as
análises de eficácia e foi definida como todos os pacientes randomizados, com exceção
de qualquer paciente que (i) foi randomizado, mas não cumpriu os critérios de entrada e
(ii) ) em quem foi confirmado (a partir do diário do paciente) que o mesmo paciente não
recebeu nenhum medicamento do estudo.
A não inferioridade foi avaliada usando um intervalo de confiança (IC) unilateral de 97,5%
para a diferença nas proporções de pacientes para o desfecho de sucesso de limpeza
intestinal geral. A não inferioridade ficava demonstrada se a diferença entre o PLENVU e
o comparador estivesse acima da margem de não inferioridade predefinida estabelecida
em -10%.
Resultados de eficácia
Os resultados para o desfecho de sucesso de limpeza intestinal geral na população mITT
no NOCT são mostrados na Tabela 7. O regime de dosagem dividida em dois dias de
PLENVU demonstrou ser não inferior (NI) ao comparador da solução de trissulfato.
Tabela 7: Taxa de sucesso de limpeza intestinal geral de PLENVU em comparação ao
trissulfato no NOCT
Desfecho
primário
(N=556)

Dosagem
dividida em
dois dias de
PLENVU

Dosagem
dividida em
dois dias de
trissulfato

(N=276)
n (% = n/N*100)

(N=280)
n (% = n/N*100)

(97,5% intervalo de
confiança inferior
unilateral)

235
(85,1%)

238
(85,0%)

0,1%
(-8,2%)

Taxa de sucesso
de limpeza do
cólon geral

PLENVU® –
trissulfato
Diferença (%)

Os resultados para o desfecho de sucesso de limpeza intestinal geral na população mITT
no MORA são mostrados na Tabela 8. Tanto o regime de dosagem dividida em dois dias de
PLENVU quanto o regime de dosagem matinal de um dia de PLENVU demonstraram ser
não inferiores (NI) ao comparador de tratamento de 2 L PEG+E.
Tabela 8: Taxa de sucesso de limpeza intestinal geral de PLENVU em comparação a
2 L PEG+E no MORA

Desfecho
primário
(N=822)

Dosagem
dividida
em dois dias
de PLENVU

Dosagem
matinal de
um dia de
PLENVU

Dosagem
dividida
em dois
dias de 2 L
PEG+E

(N=275)
n (% =
n/N*100)

(N=275)
n (% =
n/N*100)

(N=272)
n (% =
n/N*100)

Regime PLENVU® – 2
L PEG+E
Diferença (%)
(97,5% intervalo
de confiança inferior
unilateral)
Dosagem dividida em
dois dias

Taxa de
sucesso
de limpeza
do cólon
geral

253
(92,0%)

245
(89,1%)

238
(87,5%)

4,5%
(-4,0%)

Dosagem matinal de
um dia
1,6%
(-6,9%)
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FORMA DE FORNECIMENTO/ARMAZENAMENTO E MANUSEIO
PLENVU (polietilenoglicol 3350, ascorbato de sódio, sulfato de sódio, ácido ascórbico,
cloreto de sódio e cloreto de potássio para solução oral) é fornecido como um pó branco a
amarelo para reconstituição.
A Dose 1 contém 100 gramas de PEG 3350, NF; 9 gramas de sulfato de sódio, NF; 2
gramas de cloreto de sódio, USP/NF; e 1 grama de cloreto de potássio, USP/NF. NDC
65649-400-01.
O Sachê A da Dose 2 contém 40 gramas de PEG 3350, NF; 3,2 gramas de cloreto de
sódio, USP/NF; e 1,2 grama de cloreto de potássio, USP/NF. NDC 65649-400-01.
O Sachê B da Dose 2 contém 48,11 gramas de ascorbato de sódio, USP/NF; e 7,54
gramas de ácido ascórbico, USP/NF. NDC 65649-400-01.
Embalagem interna de PLENVU, uso único: A embalagem interna contém três sachês
rotulados Dose 1, Dose 2 Sachê A e Dose 2 Sachê B: NDC 65649-400-01.
Embalagem externa de PLENVU, uso único: Cada embalagem externa contém a
embalagem interna, informações de prescrição e informações ao paciente e um recipiente
de mistura descartável com tampa para reconstituição de PLENVU: NDC 65649-400-01.
Armazenamento
Armazene o pacote à temperatura ambiente, entre 20 °C e 25 °C com desvios em relação
à média permitidos de 15 °C a 30 °C [Veja Temperatura ambiente controlada da USP]. O
pacote pode ser armazenado em geladeira.
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INFORMAÇÕES PARA ACONSELHAMENTO DO PACIENTE
Aconselhe o paciente a ler a rotulagem ao paciente aprovada pela FDA (Guia de
medicação e Instruções de uso).
Instrua os pacientes:
• De que duas doses de PLENVU são necessárias para uma preparação completa para
a colonoscopia seja como um regime de dosagem dividida em dois dias ou como um
regime de dosagem matinal de um dia [veja Instruções de uso].
• A não tomar outros laxantes enquanto estiverem tomando PLENVU.
• De que PLENVU contém 491 mg de fenilalanina por tratamento [veja Advertências e
precauções (5.9)].
• Que cada sachê deve ser reconstituído em água antes da ingestão e que devem beber
líquidos claros adicionais. Exemplos de líquidos claros podem ser encontrados nas
Instruções de uso.
• A não tomar medicamentos orais dentro de 1 hora após o início de cada dose de
PLENVU.
• A seguir as indicações nas Instruções de uso, seja para o regime de dosagem dividida
em dois dias, seja para o regime de dosagem matinal de um dia, conforme prescrito.
• A consumir líquidos claros adicionais antes, durante e após o uso de PLENVU para
prevenir a desidratação [veja Advertências e precauções (5.1)].
• A entrar em contato com seu médico se desenvolverem vômitos significativos ou sinais
de desidratação depois de tomarem PLENVU ou se tiverem consciência alterada ou
convulsões [veja Advertências e precauções (5.1, 5.2, 5.3, 5.4)].
• A não comer nem beber álcool, leite, qualquer coisa de cor vermelha ou roxa ou
qualquer outro alimento que contenha material de polpa.
• A parar de beber temporariamente o PLENVU ou beber cada porção em intervalos
maiores se desenvolver desconforto ou distensão abdominal grave até que esses
sintomas diminuam. Se os sintomas graves persistirem, instrua os pacientes a contatar
seu médico.
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Instruções de uso
PLENVU®
(polietilenoglicol 3350, ascorbato de sódio, sulfato de sódio, ácido ascórbico, cloreto de sódio e cloreto de potássio para solução oral)

GUIA DE MEDICAÇÃO
PLENVU® (plen-vu)
(polietilenoglicol 3350, ascorbato de sódio, sulfato de sódio, ácido ascórbico,
cloreto de sódio e cloreto de potássio para solução oral)
Leia este Guia de medicação e Instruções de uso antes de sua colonoscopia e novamente antes de começar a tomar PLENVU.
Qual é a informação mais importante que devo saber sobre PLENVU?
PLENVU e outras preparações intestinais podem causar sérios efeitos colaterais, incluindo:
• Perda grave de fluido corporal (desidratação) e alterações nos sais sanguíneos (eletrólitos) em seu sangue. Tais alterações
pode causar:
batimentos cardíacos anormais que podem causar a morte.
convulsões. Isso pode acontecer mesmo se você nunca teve uma convulsão.
problemas renais.
Sua chance de ter perda de fluidos e alterações nos sais do corpo com PLENVU é maior se você:
• tem problemas cardíacos.
• tem problemas renais.
• toma pílulas diuréticas, medicamentos para pressão alta ou medicamentos anti-inflamatórios não esteroides (AINEs).
Informe imediatamente o seu médico se tiver algum destes sintomas de perda grave de fluidos corporais (desidratação) enquanto
estiver tomando PLENVU:
• vômito
• urinar com menos frequência que o normal
• tontura
• dor de cabeça
Veja Quais são os possíveis efeitos colaterais de PLENVU? para mais informações sobre efeitos colaterais.
O que é PLENVU?
PLENVU é um medicamento sujeito a receita médica usado por adultos para limpar o cólon antes de uma colonoscopia. PLENVU limpa seu cólon
fazendo com que você tenha diarreia (fezes moles). Limpar o seu cólon ajuda o médico a ver o interior do cólon mais claramente durante a
colonoscopia.
Não se sabe se PLENVU é seguro e eficaz em crianças.
Não tome PLENVU se o seu médico lhe disser que você tem:
• um bloqueio no intestino (obstrução intestinal).
• uma abertura na parede do seu estômago ou intestino (perfuração intestinal).
• problemas de esvaziamento de alimentos e líquidos do estômago (retenção gástrica).
• um problema que faz com que a comida se mova muito lentamente através dos seus intestinos (íleo).
• um intestino muito dilatado (megacólon tóxico).
• alergia a qualquer um dos ingredientes de PLENVU. Veja o final deste folheto para uma lista completa de ingredientes em PLENVU.
Antes de tomar PLENVU, informe o seu médico sobre todas as suas condições médicas, incluindo se você:
• tem problemas com perda grave de fluido corporal (desidratação) e alterações nos sais sanguíneos (eletrólitos).
• tem problemas cardíacos.
• tem convulsões ou toma medicamentos para convulsões.
• tem problemas renais ou toma medicamentos para problemas renais.
• tem problemas de estômago ou intestino, incluindo colite ulcerativa.
• tem problemas de deglutição, refluxo gástrico ou inala alimentos ou líquidos para os pulmões ao comer ou beber (aspirar).
• tem uma condição chamada deficiência de glicose-6-fosfato desidrogenase (G6PD), que destrói hemácias.
• está se abstendo de beber álcool.
• tem fenilcetonúria (PKU). PLENVU contém fenilalanina.
• é alérgico a qualquer um dos ingredientes de PLENVU.
• está grávida ou planeja engravidar. Não se sabe se PLENVU prejudicará o seu feto. Converse com seu médico caso esteja grávida.
• está amamentando ou planeja amamentar. Não se sabe se PLENVU passa para o leite materno. Você e seu médico devem decidir se você
tomará PLENVU durante a amamentação.
Informe o seu médico sobre todos os medicamentos que você toma, incluindo medicamentos prescritos e não prescritos, vitaminas e suplementos
herbais.
PLENVU pode afetar o funcionamento de outros medicamentos. Não tome medicamentos por via oral 1 hora antes ou depois de iniciar
PLENVU.
Especialmente informe seu médico se você toma:
• medicamentos para tratar um desequilíbrio de sais sanguíneos (eletrólitos).
• medicamentos para pressão arterial ou problemas cardíacos.
• medicamentos para convulsões (antiepilépticos).
• medicamentos para problemas renais.
• pílulas diuréticas.
• medicamentos anti-inflamatórios não esteroides (AINEs).
• laxantes. Não tome outros laxantes enquanto estiver tomando PLENVU.
• medicamentos para depressão ou outros problemas de saúde mental.
Peça ao seu médico ou farmacêutico uma lista desses medicamentos se você não tiver certeza se está tomando algum dos medicamentos
listados acima.
Saiba os medicamentos que você toma. Mantenha uma lista deles para mostrar ao seu médico e farmacêutico quando você receber um novo
medicamento.
Como devo tomar PLENVU?
Veja as “Instruções de uso” para instruções de dosagem. Você deve ler, entender e seguir essas instruções para tomar PLENVU da maneira correta.
• Tome PLENVU exatamente como o seu médico lhe disser para tomar. O seu médico lhe dirá para tomar a opção de dosagem dividida em dois
dias ou a opção de dosagem matinal de um dia.
• Beba apenas líquidos claros antes, durante e depois de tomar PLENVU, até 2 horas antes da colonoscopia, para ajudar a prevenir a perda de
líquidos (desidratação).
• Não coma alimentos sólidos enquanto estiver tomando PLENVU até depois da sua colonoscopia.
• É importante que você beba a quantidade adicional de líquidos claros listada nas Instruções de uso.
• Você pode ter inchaço na área do estômago (abdômen) após a sua primeira dose de PLENVU.
Se tiver desconforto ou inchaço grave na área do estômago (abdômen), pare de beber PLENVU durante um curto período de tempo ou
espere mais tempo entre cada dose de PLENVU até que os sintomas da área do estômago melhorem. Se o desconforto ou inchaço na área
do estômago continuar, informe o seu médico.
• A sua primeira evacuação pode ocorrer cerca de 1 a 2 horas depois de começar a tomar PLENVU.
• Se você tomar PLENVU em excesso, ligue para seu médico.
Quais são os possíveis efeitos colaterais de PLENVU?
PLENVU pode causar efeitos colaterais graves, incluindo:
• Alterações em certos exames de sangue. O seu médico pode fazer exames de sangue depois de você tomar PLENVU para verificar
alterações em seu sangue. Informe o seu médico se você tiver quaisquer sintomas de perda excessiva de fluidos, incluindo:
vômito
problemas cardíacos
convulsões
tontura
problemas renais
boca seca
sentir-se fraco ou tonto especialmente ao se levantar (hipotensão ortostática)
• Úlceras intestinais ou problemas intestinais (colite isquêmica): Informe imediatamente o seu médico se tiver dor severa na área do estômago
(abdômen) ou sangramento retal.
• Reações alérgicas graves. Os sintomas de uma reação alérgica grave podem incluir:
erupção cutânea
manchas vermelhas elevadas na pele (urticária)
problemas renais
coceira
inchaço da face, lábios, língua e garganta
Os efeitos colaterais mais comuns de PLENVU incluem:
náusea
vômito
desidratação
dor ou desconforto no estômago
Estes não são todos os possíveis efeitos colaterais do PLENVU.
Ligue para o seu médico para obter aconselhamento médico sobre os efeitos colaterais. Você pode relatar efeitos colaterais à FDA pelo
1-800-FDA-1088.
Como devo armazenar PLENVU?
• Armazene PLENVU (antes de abrir e depois de misturado) à temperatura ambiente, entre 20 e 25 °C. PLENVU também pode ser armazenado
no refrigerador.
• Use PLENVU dentro de 6 horas após misturar com água.
Mantenha o PLENVU e todos os medicamentos fora do alcance das crianças.
Informações gerais sobre o uso seguro e eficaz de PLENVU.
Medicamentos às vezes são prescritos para outros fins que não aqueles listados em um Guia de medicação. Não use PLENVU para uma condição
para a qual não foi prescrito. Não dê PLENVU a outras pessoas, mesmo que elas tenham o mesmo procedimento que você. Isso pode lhes
provocar danos.
Você pode perguntar ao seu farmacêutico ou médico informações escritas para profissionais de saúde.
Quais são os ingredientes de PLENVU?
Ingrediente ativo:
Dose 1: PEG 3350, sulfato de sódio, cloreto de sódio, cloreto de potássio
Dose 2 Sachê A: PEG 3350, cloreto de sódio, cloreto de potássio
Dose 2 Sachê B: ascorbato de sódio, ácido ascórbico
Ingredientes inativos:
Dose 1: sucralose, ácido cítrico encapsulado, aromatizante de manga
Dose 2 Sachê A: aspartame, aromatizante de ponche de frutas

• uma embalagem
externa:

• uma embalagem interna:

• Um recipiente de mistura
com tampa removível:

SE
DO 1

• Informações de prescrição e
informações ao paciente
Informações
de prescrição
e informações
ao paciente

Passo 1b: Adicione água até a linha de preenchimento. Você precisará adicionar pelo menos 16 oz (473 ml).

A embalagem interna contém:
• Dose 1
• Dose 2 Sachê A e Dose 2 Sachê B (para tomar em conjunto)
Dose 2
sachê A

Dose 1

ENCHA ATÉ
A LINHA

Dose 2
sachê B

Passo 1c: Misture a água e o PLENVU com uma colher ou coloque e feche bem a tampa no recipiente de mistura e agite a água e o PLENVU até
que esteja completamente dissolvido. Isso pode levar de 2 a 3 minutos.
MISTURE

Suprimentos adicionais:
• Água (para misturar com PLENVU).
• Tesoura (opcional para cortar os sachês na linha pontilhada).
• Colher (opcional para misturar a água com o PLENVU. Você também pode misturar a água e o PLENVU colocando a tampa firmemente e agitando.
Veja o passo 1c abaixo).
Informações importantes sobre PLENVU:
• Você deve beber toda a Dose 1 (um sachê) e a Dose 2 (dois sachês) de PLENVU em qualquer uma das opções de dosagem. Certifique-se de
terminar a Dose 2 pelo menos 2 horas antes da sua colonoscopia. Não adicione quaisquer outros ingredientes ao PLENVU.
• PLENVU deve ser misturado com água.
• Beba líquidos claros antes, durante e depois de tomar PLENVU, até 2 horas antes da colonoscopia, para ajudar a prevenir a perda de líquidos
(desidratação).
É importante que você beba a quantidade adicional de líquidos claros listada aqui nas Instruções de uso.
Exemplos de líquidos claros são:
água
sopas de caldo claro
chá de ervas, chá preto ou café
Sucos de fruta claros (sem polpa) diluídos (reconstituídos) incluindo suco de maçã ou suco de uva branca
refrigerante claro
gelatina (sem adição de frutas ou cobertura)
picolés (sem pedaços de frutas ou polpa de frutas)
Suco de lima ou limonada coado
• Não coma ou beba álcool, leite, qualquer coisa de cor vermelha ou roxa ou qualquer alimento que tenha polpa.
• Não tome outros laxantes enquanto estiver tomando PLENVU.
• Não tome qualquer medicamento por via oral dentro de 1 hora antes ou depois de iniciar cada dose de PLENVU.
• Não coma alimentos sólidos enquanto estiver tomando PLENVU até depois da sua colonoscopia.
• Para o programa de dosagem dividida em dois dias:
No dia antes da colonoscopia, você pode consumir um café da manhã leve seguido de um almoço leve.
Você deve terminar de almoçar pelo menos 3 horas antes de começar a tomar PLENVU.
Depois de começar a tomar PLENVU, você só pode beber líquidos claros.
• Para o programa de dosagem matinal de um dia:
No dia antes da colonoscopia, você pode consumir um café da manhã leve seguido de um almoço leve. Para o jantar, você pode consumir
sopa de caldo claro e/ou iogurte natural.
Você deve terminar o jantar até por volta das 20h.
Depois de começar a tomar PLENVU, você só pode beber líquidos claros.
• Não coma na manhã da sua colonoscopia.
Programa de dosagem dividida em dois dias
Tome a Dose 1 à noite em algum momento entre as 16h e as 20h.
Tome a Dose 2 na manhã seguinte, no dia da colonoscopia. Isso deve ser cerca de 12 horas (entre 4 e 8 horas da manhã) depois que você iniciou a
Dose 1. Certifique-se de terminar a Dose 2 pelo menos 2 horas antes da sua colonoscopia.
Siga os passos de 1 a 3 de como misturar com uma colher ou agitar com a tampa bem fechada e tomar PLENVU:
Passo 1a: Despeje toda a Dose 1 no recipiente de mistura que vem com o seu PLENVU.
SE
DO 1

Passo 1b: Adicione água até a linha de preenchimento. Você precisará adicionar pelo menos 16 oz (473 ml).
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Passo 1c: Misture a água e o PLENVU com uma colher ou coloque e feche bem a tampa no recipiente de mistura e agite a água e o PLENVU até
que esteja completamente dissolvido. Isso pode levar de 2 a 3 minutos.
MISTURE

AGITE

OU
Passo 2: Beba todo o conteúdo do recipiente de mistura durante os próximos 30 minutos.
Se sentir fortes dores de estômago ou desconforto, pode parar de tomar PLENVU durante um curto período de tempo e depois continuar a tomar ou
pode tomar pequenos goles de PLENVU de modo que a sua dose dure mais de 30 minutos. Se você ainda tiver forte dor de estômago, ligue para
seu médico.

Passo 3: Lave o recipiente de mistura com água. Reencha até a linha de enchimento com líquidos claros. Isso será pelo menos 16 oz (473 ml).
Beba todo o conteúdo do recipiente de mistura durante os próximos 30 minutos. Para uma lista de líquidos claros, veja exemplos no topo das
Instruções de uso.
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Depois de tomar PLENVU, se tiver algum inchaço ou sentir incômodo no estômago, espere para tomar a Dose 2 até que seu estômago esteja
melhor.
Para a Dose 2: Lave o recipiente de mistura com água. Repita os passos 1, 2 e 3, mas desta vez para a Dose 2 você despejará dois sachês de
dosagem (Dose 2 Sachê A e Dose 2 Sachê B) no recipiente de mistura ao mesmo tempo. É importante que você beba líquidos claros
adicionais, mas deve parar de beber qualquer líquido 2 horas antes da colonoscopia.
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Passo 2: Beba todo o conteúdo do recipiente de mistura durante os próximos 30 minutos.
Se sentir fortes dores de estômago ou desconforto, pode parar de tomar PLENVU durante um curto período de tempo e depois continuar a tomar ou
pode tomar pequenos goles de PLENVU de modo que a sua dose dure mais de 30 minutos. Se você ainda tiver forte dor de estômago, ligue para
seu médico.

Passo 3: Lave o recipiente de mistura com água. Reencha até a linha de enchimento com líquidos claros. Isso será pelo menos 16 oz (473 ml).
Beba todo o conteúdo do recipiente de mistura durante os próximos 30 minutos. Continue a beber líquidos claros adicionais durante a noite.
Para uma lista de líquidos claros, veja exemplos no topo das Instruções de uso.

ENCHA ATÉ
A LINHA

Depois de tomar PLENVU, se tiver algum inchaço ou sentir incômodo no estômago, espere para tomar a Dose 2 até que seu estômago
esteja melhor.
Para a Dose 2: Lave o recipiente de mistura com água. Repita os passos 1, 2 e 3, mas desta vez para a Dose 2 você despejará dois sachês
de dosagem (Dose 2 Sachê A e Dose 2 Sachê B) no recipiente de mistura ao mesmo tempo. É importante que você beba líquidos claros
adicionais, mas deve parar de beber qualquer líquido 2 horas antes da colonoscopia.
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Existem duas opções diferentes para tomar PLENVU. O seu médico lhe dirá para tomar a opção de dosagem dividida em dois dias ou a opção de
dosagem matinal de um dia.
Os seguintes itens são fornecidos com o pacote:

Programa de dosagem matinal de um dia
Tome a Dose 1 na manhã da sua colonoscopia em algum momento entre as 3h e as 7h.
Tome a Dose 2 cerca de 2 horas depois de iniciar a Dose 1. Certifique-se de terminar a Dose 2 pelo menos 2 horas antes da sua colonoscopia.
Siga os passos de 1 a 3 de como misturar com uma colher ou agitar com a tampa bem fechada e tomar PLENVU:
Passo 1a: Despeje toda a Dose 1 no recipiente de mistura que vem com o seu PLENVU.
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