Dwudniowe dawkowanie rozdzielone
Jeśli pacjent rozpoczyna przyjmowanie leku
PLENVU® wieczorem w dniu kolonoskopii,

oto instrukcja przygotowania
się do zabiegu
Miejsce kolonoskopii: _______________________________

Data kolonoskopii: ______/_______/_______

rano/wieczorem Zakaz picia po: _______________ rano/wieczorem

Czas kolonoskopii: _______________

WIECZOREM

RANO

PLENVU® Dawka 1:

PLENVU® Dawka 2:

Data: ______/______/________

Data: ______/______/________
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Bardzo ważne jest, aby pić klarowne
płyny przed przygotowaniem,
w trakcie przygotowania i po
przygotowaniu do zabiegu.

SMAK
SMAKPONCZU
PONCZUOWOCOWEGO
OWOCOWEGO

Uwaga: rzeczywisty roztwór jest bezbarwny.

Należy zaprzestać picia płynów na co najmniej 2 godziny przed kolonoskopią
lub zgodnie z zaleceniem lekarza.

Przyjmij Dawkę 1
1. W naczyniu do mieszania wymieszaj zawartość saszetki Dawka 1 z co najmniej 16 fl oz (450 ml) wody łyżką lub wstrząsając do momentu
całkowitego rozpuszczenia. Może to potrwać do 2–3 minut. Nie spiesz się—powoli przyjmij dawkę w ciągu 30 minut.
2. P
 onownie napełnij pojemnik co najmniej 16 fl oz (450 ml) klarownego płynu. Spokojnie wypij całość w ciągu 30 minut.

ODCZEKAJ CO NAJMNIEJ 12 GODZIN OD ROZPOCZĘCIA DAWKI 1, A NASTĘPNIE
Przyjmij Dawkę 2
1. W naczyniu do mieszania wymieszaj zawartość saszetki Dawka 2 (Saszetka A i Saszetka B) z co najmniej 16 fl oz (500 ml) wody łyżką lub
wstrząsając do momentu całkowitego rozpuszczenia. Może to potrwać do 2–3 minut. Nie spiesz się—powoli przyjmij dawkę w ciągu
30 minut.
2. P
 onownie napełnij pojemnik co najmniej 16 fl oz (450 ml) klarownego płynu. Spokojnie wypij całość w ciągu 30 minut.

POMOCNA WSKAZÓWKA: PLENVU® można przechowywać w lodówce. Zużyć w ciągu 6 godzin od zmieszania z wodą
WSKAZANIE
PLENVU® (glikol polietylenowy 3350, askorbinian sodu, siarczan sodu, kwas
askorbinowy, chlorek sodu i chlorek potasu do sporządzania roztworu
doustnego) to lek wydawany na receptę stosowany przez dorosłych w celu
oczyszczenia jelita grubego przed kolonoskopią.
WAŻNE INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA
• Nie przyjmować leku PLENVU® jeśli występuje niedrożność jelit (zaparcia),

dziura w ścianie żołądka lub jelita (perforacja jelita), problemy z
usuwaniem pokarmu i płynów z żołądka (zatrzymanie pracy żołądka),
problemy ze zbyt wolnym przesuwaniem się treści pokarmowej przez
jelita (niedrożność jelit), bardzo rozszerzone jelito grube lub alergia na
którykolwiek ze składników leku PLENVU®.
Patrz dodatkowe Ważne informacje na temat bezpieczeństwa na
odwrocie i dołączona Pełna charakterystyka produktu leczniczego oraz
Poradnik przyjmowania leku i Instrukcja użycia.

W celu dobrego przygotowania
do zabiegu zadbaj o nawodnienie
Ważne jest, aby zadbać o nawodnienie przed przyjęciem, w trakcie przyjmowania i po przyjęciu leku
PLENVU®.
Nie trzeba pić jedynie wody — można wybrać inny klarowny płyn. Przykłady klarownych płynów:
• Klarowny napój
• Czysty rosół
• Przecedzona lemoniada z
• Galaretka (bez owoców
limonek
lub
cytryn
i posypek)
• Napoje izotoniczne
•R
 ozcieńczony klarowny sok
owocowy (bez miąższu)

• Kawa/herbata (bez mleka)

• Lody wodne na patyku
(bez kawałków owoców
i miąższu)

Nie pić alkoholu, mleka, napojów w kolorze czerwonym lub fioletowym ani niczego z miąższem.
Należy zaprzestać picia płynów na co najmniej 2 godziny przed kolonoskopią lub zgodnie z zaleceniem lekarza.

Więcej informacji na temat leku PLENVU® na stronie
myPLENVU.com lub pod czynnym całodobowo
bezpłatnym numerem telefonu 1-855-MY-PLENVU
WAŻNE INFORMACJE NA TEMAT BEZPIECZEŃSTWA (ciąg dalszy)
• Ważne jest, aby pić odpowiednią ilość klarownych płynów przed
przyjmowaniem, w trakcie przyjmowania i po przyjęciu leku PLENVU®.
Należy koniecznie przyjąć dodatkowe klarowne płyny po pierwszej i
drugiej dawce leku PLENVU®. Przyjmowanie płynów należy zakończyć na
2 godziny przed kolonoskopią.
• Przed przyjęciem leku PLENVU® należy zwrócić się do lekarza, jeśli
pacjent ma:
- problemy z poważną utratą płynów ustrojowych (odwodnienie) i
zmianami poziomu soli (elektrolitów) w organizmie.
- problemy z sercem lub przyjmuje leki na serce. Lekarz może rozważyć
wykonanie elektrokardiogramu (EKG), jeśli u pacjenta występuje ryzyko
zaburzenia rytmu serca.
- w wywiadzie napady padaczkowe lub przyjmowanie leków
przeciwpadaczkowych.
- problemy z nerkami lub przyjmuje leki, które wpływają na czynność
nerek. Lekarz może zlecić wykonanie testów krwi przed kolonoskopią i
po kolonoskopii.
- w wywiadzie problemy z żołądkiem lub jelitami, takie jak wrzodziejące
zapalenie jelita grubego, niedrożność jelit lub podejrzenie
przedziurawienia ściany żołądka lub jelit.

- pacjentka jest w ciąży lub planuje zajść w ciążę.
- jeżeli pacjentka karmi piersią lub planuje karmić piersią.
• PLENVU® może wpływać na działanie innych leków. Należy powiedzieć
lekarzowi o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta (w tym o
lekach wydawanych na receptę, bez recepty, witaminach i suplementach
ziołowych) przed przyjęciem leku PLENVU®. Nie przyjmować leków
doustnych w ciągu 1 godziny przed rozpoczęciem lub po rozpoczęciu
każdej dawki leku PLENVU®.
• Objawy ciężkich reakcji alergicznych mogą obejmować wysypkę skórną,
wypukłe, czerwone wypryski na skórze (pokrzywka), obrzęk twarzy, ust,
języka i gardła oraz problemy z nerkami.
• W badaniach klinicznych nad lekiem PLENVU® najczęstsze działania
niepożądane u pacjentów przyjmujących lek PLENVU® obejmowały
nudności, wymioty, odwodnienie i uczucie dyskomfortu/ból
w jamie brzusznej.
Pacjenci powinni zgłaszać działania niepożądane leków wydawanych
na receptę do Agencji Żywności i Leków (FDA). Strona internetowa
www.fda.gov/medwatch lub numer telefonu 1-800-FDA-1088.
Informacje na temat produktu, raporty zdarzeń niepożądanych i raporty
skarg związanych z produktem można uzyskać:

- problemy z przełykaniem, refluks żołądkowy lub zachłystywanie się
pokarmem lub płynami do płuc podczas jedzenia lub picia (aspiracja).

w informacyjnym call center Salix

- schorzenie o nazwie niedobór dehydrogenazy glukozo-6-fosforanowej
(G6PD), które niszczy czerwone krwinki.

Faks: 1-510-595-8183

- pacjent odstawia alkohol.

Patrz dodatkowe Ważne informacje na temat bezpieczeństwa z przodu
i dołączona Pełna charakterystyka produktu leczniczego oraz Poradnik
przyjmowania leku i Instrukcja użycia.

- ma fenyloketonurię. PLENVU® zawiera aspartam w ilości odpowiadającej
491 mg fenyloalaniny we wszystkich dawkach całej terapii.

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

PLENVU to zarejestrowany znak towarowy grupy Norgine używany na licencji.
PLV.0120.USA.18

czerwiec 2018 r.

NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE Z DOKUMENTACJI PRODUKTU LECZNICZEGO
Najważniejsze informacje nie obejmują wszystkich informacji potrzebnych do bezpiecznego
i skutecznego stosowania produktu PLENVU. Patrz pełna charakterystyka produktu
leczniczego PLENVU.
PLENVU® (glikol polietylenowy 3350, askorbinian sodu, siarczan sodu, kwas askorbinowy,
chlorek sodu i chlorek potasu do sporządzania roztworu doustnego)
Wstępne pozwolenie w USA: 2006 r.
--------------------------------------- WSKAZANIA I SPOSÓB STOSOWANIA---------------------------------------PLENVU to osmotyczny środek przeczyszczający wskazany do oczyszczania jelita grubego w ramach
przygotowania osób dorosłych do kolonoskopii. (1)
---------------------------------------DAWKOWANIE I SPOSÓB PODAWANIA---------------------------------------Przygotowanie i sposób podawania:
• W celu pełnego przygotowania do kolonoskopii konieczne jest przyjęcie dwóch dawek produktu
PLENVU w schemacie „dwudniowym” lub „jednodniowym”. (2.1)
• Produkt PLENVU należy rozpuścić w wodzie przed spożyciem. (2.1)
• Po każdej dawce produktu PLENVU należy spożywać dodatkowe klarowne płyny w przypadku obu
schematów dawkowania. (2.1, 5.1)
• Nie należy przyjmować leków doustnych w ciągu 1 godziny od rozpoczęcia każdej dawki. (2.1, 7.2)
Schemat dawkowania:
• Dwudniowy Dawka 1 wieczorem przed kolonoskopią (między około 16.00 a 20.00) i Dawka 2
następnego dnia rano (około 12 godzin po rozpoczęciu Dawki 1). (2.1, 2.2)
• Jednodniowy Dawka 1 nad ranem w dniu kolonoskopii (między około 3.00 a 7.00) i Dawka 2 minimum
2 godziny po rozpoczęciu Dawki 1. (2.1, 2.3)
• Wyczerpujące informacje na temat dawkowania, przygotowania i sposobu podawania produktu patrz
pełna charakterystyka produktu leczniczego. (2.1, 2.2, 2.3)
----------------------------------------- POSTACI FARMACEUTYCZNE I MOC-----------------------------------------W przypadku roztworu doustnego: Pierwsza dawka: jedna saszetka oznaczona napisem Dawka 1. Druga
dawka: dwie saszetki oznaczone napisem Dawka 2 Saszetka A i Dawka 2 Saszetka B.
• Dawka 1 zawiera 100 gramów glikolu polietylenowego (PEG) 3350, NF, 9 gramów siarczanu sodu, NF,
2 gramy chlorku sody, USP/NF i 1 gram chlorku potasu, USP/NF. (3)
• Dawka 2 Saszetka A zawiera 40 gramów PEG 3350, NF, 3,2 grama chlorku sodu, USP/NF i 1,2 grama
chlorku potasu, USP/NF. (3)
• Dawka 2 Saszetka B zawiera 48,11 grama askorbinianu sodu, USP/NF i 7,54 grama kwasu
askorbinowego, USP/NF. (3)

-------------------------------------------------PRZECIWWSKAZANIA-------------------------------------------------• Niedrożność przewodu pokarmowego (4, 5.6)
• Perforacja jelita (4, 5.6)
• Zatrzymanie pracy żołądka (4)
• Niedrożność jelita (4)
• Toksyczne rozdęcie okrężnicy (4)
• Nadwrażliwość na którykolwiek składnik produktu PLENVU (4, 5.10)
---------------------------------------OSTRZEŻENIA I ŚRODKI OSTROŻNOŚCI---------------------------------------• Ryzyko zaburzenia gospodarki wodno-elektrolitowej Przypominanie o odpowiednim nawodnieniu,
ocena jednocześnie stosowanych leków i ewentualne badania laboratoryjne przed zastosowaniem i po
zastosowaniu produktu leczniczego. (5.1, 5.2, 7.1)
• Zaburzenia rytmu serca: Rozważyć badanie EKG przed podaniem dawki i po kolonoskopii u pacjentów
ze zwiększonym ryzykiem. (5.2)
• Napady padaczkowe: Zachować ostrożność u pacjentów z napadami padaczkowymi w wywiadzie i
u pacjentów ze zwiększonym ryzykiem takiego napadu, w tym przyjmujących leki obniżające próg
drgawkowy. (5.3, 7.1)
• Pacjenci z zaburzeniami czynności nerek lub jednocześnie przyjmujący leki wpływające na czynność
nerek: Zachować ostrożność, zadbać o odpowiednie nawodnienie i rozważyć badania. (5.4, 7.1, 8.6)
• Owrzodzenie błony śluzowej: Podczas interpretowania wyników kolonoskopii u pacjentów z
rozpoznaniem lub podejrzeniem choroby zapalnej jelit rozważyć prawdopodobieństwo wystąpienia
owrzodzenia błony śluzowej. (5.5)
• Podejrzenie niedrożności lub perforacji przewodu pokarmowego: Wykluczyć rozpoznanie przed
podaniem. (4, 5.6)
• Pacjenci z ryzykiem aspiracji: Obserwować podczas podawania. (5.7)
• Niedobór dehydrogenazy glukozo-6-fosforanowej (G6PD): Zachować ostrożność podczas
stosowania. (5.8)
• Zagrożenia u pacjentów z fenyloketonurią: Zawiera fenyloalaninę. (5.9)
• Reakcje nadwrażliwości, w tym anafilaksja: Poinformować pacjentów, aby natychmiast udali się po
pomoc lekarską w przypadku wystąpienia objawów. (5.10)
----------------------------------------------DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE----------------------------------------------Najczęstsze działania niepożądane (>2%) to nudności, wymioty, odwodnienie i ból/dyskomfort w jamie
brzusznej. (6.1)
Aby zgłosić PODEJRZEWANE DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE, należy skontaktować się z Salix
Pharmaceuticals, oddziałem Valeant Pharmaceuticals North America LLC, pod numerem
1-800-321-4576 lub z Agencją Żywności i Leków (FDA) pod numerem 1-800-FDA-1088 lub
www.fda.gov/medwatch.
------------------------------------------- INTERAKCJE Z INNYMI LEKAMI-------------------------------------------Leki zwiększające ryzyko z uwagi na zmianę gospodarki wodno-elektrolitowej. (7,1)
Patrz punkt 17 INFORMACJE DLA PACJENTA i Ulotka dołączona do opakowania.
Data aktualizacji: 05/2018 r.
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PEŁNA CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO
1
WSKAZANIA I SPOSÓB STOSOWANIA
PLENVU® jest wskazany do oczyszczania jelita grubego w ramach przygotowania osób dorosłych
do kolonoskopii.
2
DAWKOWANIE I SPOSÓB PODAWANIA
2.1
Ważne instrukcje dotyczące przygotowania i sposobu podawania
• Przed leczeniem produktem PLENVU skorygować zaburzenia gospodarki wodno-elektrolitowej
[Patrz Ostrzeżenia i środki ostrożności (5.1)].
W celu pełnego przygotowania do kolonoskopii wymagane są dwie dawki produktu PLENVU. Odstęp czasu
pomiędzy dwoma dawkami zależy od przepisanego schematu i planowanego terminu kolonoskopii [patrz
Dawkowanie i sposób podawania (2.2, 2.3)].
• Metoda „Dwudniowego dawkowania rozdzielonego” składa się z dwóch oddzielnych dawek: pierwszą
dawkę przyjmuje się wieczorem przed kolonoskopią, zaś drugą następnego dnia rano w dniu
kolonoskopii [patrz Dawkowanie i sposób podawania (2.2)].
• Metoda „Jednodniowego dawkowania rano” składa się z dwóch oddzielnych dawek: obie dawki są
przyjmowane rano w dniu kolonoskopii, z zachowaniem co najmniej 2-godzinnego odstępu pomiędzy
rozpoczęciem pierwszej dawki a rozpoczęciem drugiej [patrz Dawkowanie i sposób podawania (2.3)].
• Produkt PLENVU należy rozpuścić w wodzie przed spożyciem. Pełne rozpuszczenie następuje po
2–3 minutach.
• W przypadku obu schematów dawkowania należy spożywać dodatkowe klarowne płyny (w tym wodę)
[patrz Dawkowanie i sposób podawania (2.2, 2.3), Ostrzeżenia i środki ostrożności (5.1)].
• Od momentu rozpoczęcia przyjmowania produktu PLENVU do zakończenia kolonoskopii wolno
przyjmować wyłącznie klarowne płyny (zakaz spożywania pokarmów stałych).
• Nie spożywać alkoholu, mleka, produktów w kolorze czerwonym lub fioletowym ani pokarmów
zawierających miąższ.
• Nie przyjmować innych środków przeczyszczających podczas przyjmowania produktu PLENVU.
• Nie przyjmować leków doustnych w ciągu 1 godziny przed rozpoczęciem lub po rozpoczęciu każdej
dawki produktu PLENVU [patrz Interakcje z innymi lekami (7.2)].
• Dawkę 2, w tym wszelkie dodatkowe płyny, należy zakończyć co najmniej 2 godziny
przed kolonoskopią.
2.2
Schemat dwudniowego dawkowania rozdzielonego
Schemat dwudniowego dawkowania rozdzielonego rozpoczyna się wieczorem w dniu przed kolonoskopią.
Poinstruować dorosłych pacjentów, że dzień przed zabiegiem klinicznym mogą spożyć lekkie śniadanie
oraz lekkie drugie śniadanie, które musi się zakończyć co najmniej 3 godziny przed rozpoczęciem pierwszej
dawki PLENVU.
Poinstruować pacjentów, aby przyjęli dwie oddzielne dawki wraz z klarownymi płynami następująco:
Dawka 1 – wieczorem przed kolonoskopią, między około 16.00 a 20.00:
1. Wsypać zawartość Dawki 1 do pojemnika do mieszania dołączonego do produktu PLENVU.
2. Dolać wody do linii napełnienia na pojemniku do mieszania (co najmniej 16 fl oz [450 ml]). Nie
dodawać innych składników do roztworu PLENVU.
3. Dokładnie wymieszać łyżką lub wstrząsnąć przy dobrze zamkniętym wieczku aż do momentu
całkowitego rozpuszczenia (co może potrwać 2–3minuty).
4. Wypić w ciągu 30 minut. Roztwór wypić do końca.
5. Ponownie napełnić pojemnik do mieszania do linii napełnienia (co najmniej 16 fl oz [450 ml])
klarownym płynem i wypić w ciągu 30 minut.
6. Wieczorem spożywać dodatkowe klarowne płyny.
7. Jeśli po pierwszej dawce wystąpią poważne wzdęcia, rozdęcie jamy brzusznej lub ból brzucha,
wstrzymać się z podaniem drugiej dawki do momentu ustąpienia objawów.
Dawka 2 – następnego ranka, w dniu kolonoskopii, około 12 godzin po rozpoczęciu Dawki 1 (między koło
4.00 a 8.00):
1. Wsypać zawartość Dawki 2 Saszetki A i Dawki 2 Saszetki B do pojemnika do mieszania dołączonego do
produktu PLENVU.
2. Dolać wody do linii napełnienia na pojemniku do mieszania (co najmniej 16 fl oz [450 ml]). Nie
dodawać innych składników do roztworu PLENVU.
3. Dokładnie wymieszać łyżką lub wstrząsnąć przy dobrze zamkniętym wieczku aż do momentu
całkowitego rozpuszczenia (co może potrwać 2–3minuty). Wypić w ciągu 30 minut. Roztwór wypić
do końca.
4. Ponownie napełnić pojemnik do mieszania do linii napełnienia (co najmniej 16 fl oz [450 ml])
klarownym płynem i wypić w ciągu 30 minut.
5. Spożywać dodatkowo wodę lub klarowne płyny do 2 godzin przed kolonoskopią lub zgodnie z
zaleceniem lekarza. Następnie zaprzestać przyjmowania płynów do czasu po kolonoskopii.
Jeśli wystąpią poważne wzdęcia, rozdęcie jamy brzusznej lub ból w jamie brzusznej, tymczasowo odstawić
PLENVU lub przyjąć kolejną porcję w dłuższym odstępie czasu po ustąpieniu objawów.
2.3
Schemat jednodniowego dawkowania rano
Schemat jednodniowego dawkowania rano rozpoczyna się rano w dniu kolonoskopii.
Poinstruować dorosłych pacjentów, że dzień przed badaniem mogą spożyć lekkie śniadanie, lekkie drugie
śniadanie oraz klarowny rosół i (lub) jogurt naturalny na obiad, który musi się zakończyć około 20.00.
Poinstruować pacjentów, aby przyjęli dwie oddzielne dawki wraz z klarownymi płynami następująco:
Dawka 1 – w dniu kolonoskopii, między około 3.00 a 7.00 rano:
1. Wsypać zawartość Dawki 1 do pojemnika do mieszania dołączonego do produktu PLENVU.
2. Dolać wody do linii napełnienia na pojemniku do mieszania (co najmniej 16 fl oz [450 ml]).
Nie dodawać innych składników do roztworu PLENVU.
3. Dokładnie wymieszać łyżką lub wstrząsnąć przy dobrze zamkniętym wieczku aż do momentu
całkowitego rozpuszczenia (co może potrwać 2–3minuty).
4. Wypić w ciągu 30 minut. Roztwór wypić do końca.
5. Ponownie napełnić pojemnik do mieszania do linii napełnienia (co najmniej 16 fl oz [450 ml])
klarownym płynem i wypić w ciągu 30 minut.
6. Jeśli po pierwszej dawce wystąpią poważne wzdęcia, rozdęcie jamy brzusznej lub ból brzucha,
wstrzymać się z podaniem drugiej dawki do momentu ustąpienia objawów.
Dawka 2 – w dniu kolonoskopii, co najmniej 2 godziny po rozpoczęciu Dawki 1:
1. Wsypać zawartość Dawki 2 Saszetki A i Dawki 2 Saszetki B do pojemnika do mieszania dołączonego do
produktu PLENVU.
2. Dolać wody do linii napełnienia na pojemniku do mieszania (co najmniej 16 fl oz [450 ml]).
Nie dodawać innych składników do roztworu PLENVU.
3. Dokładnie wymieszać łyżką lub wstrząsnąć przy dobrze zamkniętym wieczku aż do momentu
całkowitego rozpuszczenia (co może potrwać 2–3minuty). Wypić w ciągu 30 minut. Roztwór wypić do
końca.
4. Ponownie napełnić pojemnik do mieszania do linii napełnienia (co najmniej 16 fl oz [450 ml])
klarownym płynem i wypić w ciągu 30 minut.
5. Spożywać dodatkowo wodę lub klarowne płyny do 2 godzin przed kolonoskopią lub zgodnie z
zaleceniem lekarza. Następnie zaprzestać przyjmowania płynów do czasu po kolonoskopii.
Jeśli wystąpią poważne wzdęcia, rozdęcie jamy brzusznej lub ból w jamie brzusznej, tymczasowo odstawić
PLENVU lub przyjąć kolejną porcję w dłuższym odstępie czasu po ustąpieniu objawów.

Przechowywanie:
Po rozpuszczeniu roztwór PLENVU przechowywać w temperaturze pokojowej 20–25°C [patrz
Kontrolowana temperatura pokojowa wg USP]. Roztwór można też przechowywać w lodówce. Zużyć w
ciągu 6 godzin od zmieszania z wodą.
3
POSTACI FARMACEUTYCZNE I MOC
PLENVU (glikol polietylenowy 3350, askorbinian sodu, siarczan sodu, kwas askorbinowy, chlorek sodu i
chlorek potasu do sporządzania roztworu doustnego) jest dostarczany w postaci białego lub żółtawego
proszku do rozpuszczania.
Pierwsza dawka: jedna saszetka oznaczona napisem Dawka 1. Druga dawka: dwie saszetki oznaczone
napisem Dawka 2 Saszetka A i Dawka 2 Saszetka B.
• Dawka 1 zawiera 100 gramów glikolu polietylenowego (PEG) 3350, NF, 9 gramów siarczanu sodu,
NF, 2 gramy chlorku sody, USP/NF i 1 gram chlorku potasu, USP/NF.
• Dawka 2 Saszetka A zawiera 40 gramów PEG 3350, NF, 3,2 grama chlorku sodu, USP/NF i 1,2 grama
chlorku potasu, USP/NF.
• Dawka 2 Saszetka B zawiera 48,11 grama askorbinianu sodu, USP/NF i 7,54 grama kwasu
askorbinowego, USP/NF.
4
PRZECIWWSKAZANIA
Produkt PLENVU jest przeciwwskazany w następujących schorzeniach:
• Niedrożność przewodu pokarmowego [patrz Ostrzeżenia i środki ostrożności (5.6)]
• Perforacja jelita [patrz Ostrzeżenia i środki ostrożności (5.6)]
• Zatrzymanie pracy żołądka
• Niedrożność jelit
• Toksyczne rozdęcie okrężnicy
• Nadwrażliwość na którykolwiek składnik produktu PLENVU [patrz Ostrzeżenia i środki ostrożności (5.10)]
5
OSTRZEŻENIA I ŚRODKI OSTROŻNOŚCI
5.1
Poważne zaburzenia gospodarki wodno-elektrolitowej
Zalecić pacjentom odpowiednie nawodnienie przed zastosowaniem, w trakcie stosowania i po
zastosowaniu produktu PLENVU. Jeśli po przyjęciu produktu PLENVU u pacjenta wystąpią znaczne wymioty
lub objawy odwodnienia, należy ewentualnie wykonać testy laboratoryjne po kolonoskopii (elektrolity,
kreatynina i BUN).
Preparaty jelitowe mogą powodować zaburzenia gospodarki wodno-elektrolitowej, co może prowadzić
do poważnych działań niepożądanych, w tym zaburzenia rytmu serca, napady padaczkowe i zaburzenia
czynności nerek. Skorygować zaburzenia gospodarki wodno-elektrolitowej przed rozpoczęciem podawania
produktu PLENVU. Należy zachować ostrożność podczas stosowania produktu PLENVU u pacjentów
stosujących jednocześnie leki zwiększające ryzyko zaburzeń równowagi elektrolitowej [takie jak diuretyki,
inhibitory konwertazy angiotensyny (ACE) lub blokery receptora angiotensyny (ARB) [patrz Interakcje z
innymi lekami (7.1)]. U pacjentów otrzymujących jednocześnie takie produkty lecznicze należy rozważyć
wykonanie testów laboratoryjnych (sód, potas, wapń, kreatynina i BUN) przed podaniem dawki i
po kolonoskopii.
5.2
Zaburzenia rytmu serca
Pojawiały się rzadkie doniesienia o poważnych zaburzeniach rytmu serca (w tym migotanie przedsionków)
związanych ze stosowaniem jonowych osmotycznych środków przeczyszczających do przygotowania jelit.
Występują one głównie u pacjentów z zasadniczymi kardiologicznymi czynnikami ryzyka i zaburzeniami
równowagi elektrolitowej. Należy zachować ostrożność podczas przepisywania produktu PLENVU
pacjentom ze zwiększonym ryzykiem wystąpienia zaburzeń rytmu serca (w wywiadzie u pacjenta
występuje np. wydłużenie odstępu QT, niekontrolowane zaburzenia rytmu serca, świeży zawał mięśnia
sercowego, niestabilna dusznica bolesna, zastoinowa niewydolność serca, kardiomiopatia lub zaburzenia
gospodarki elektrolitowej). U pacjentów ze zwiększonym ryzykiem poważnych zaburzeń rytmu serca
należy rozważyć wykonanie badania EKG przed podaniem dawki i po kolonoskopii.
5.3
Napady padaczkowe
Pojawiały się rzadkie doniesienia o uogólnionych napadach toniczno-klonicznych i (lub) utracie
przytomności związanych ze stosowaniem produktów do oczyszczania jelit u pacjentów bez wcześniejszych
napadów padaczkowych w wywiadzie. Przypadki napadów miały związek z zaburzeniem równowagi
elektrolitowej (np. hiponatremia, hipokaliemia, hipokalcemia i hipomagnezemia) i niską osmolalnością
surowicy. Zaburzenia neurologiczne ustąpiły po skorygowaniu zaburzeń gospodarki wodno-elektrolitowej.
Zachować ostrożność przy przepisywaniu produktu PLENVU, gdy w wywiadzie u pacjenta
występują napady padaczkowe i w przypadku pacjentów ze zwiększonym ryzykiem wystąpienia
napadów padaczkowych, czyli np. pacjentów przyjmujących leki obniżające próg drgawkowy
(np. trójpierścieniowe leki przeciwdepresyjne), pacjentów odstawiających alkohol lub benzodiazepiny, lub
pacjentów z rozpoznaniem bądź podejrzeniem hiponatremii. [patrz Interakcje z innymi lekami (7.1)].
5.4
Stosowanie u pacjentów z zaburzeniami czynności nerek
Należy zachować ostrożność podczas stosowania produktu PLENVU u pacjentów z zaburzeniami czynności
nerek lub przyjmujących jednocześnie leki wpływające na czynność nerek (takie jak diuretyki, inhibitory
ACE, blokery receptora angiotensyny lub niesteroidowe leki przeciwzapalne) [patrz Interakcje z innymi
lekami (7.1)]. U takich pacjentów może występować ryzyko uszkodzenia nerek. Należy ich poinformować
o znaczeniu odpowiedniego nawodnienia przed zastosowaniem, w trakcie stosowania i po zastosowaniu
produktu PLENVU i rozważyć wykonanie testów laboratoryjnych (elektrolity, kreatynina, BUN) przed
podaniem dawki i po kolonoskopii [patrz Stosowanie w szczególnych grupach pacjentów (8.6)].
5.5
Owrzodzenie błony śluzowej jelita grubego, niedokrwienne zapalenie jelita grubego
i wrzodziejące zapalenie jelita grubego
Osmotyczne środki przeczyszczające mogą powodować afty w błonie śluzowej jelita grubego. Występowały
doniesienia o bardziej poważnych przypadkach niedokrwiennego zapalenia jelita grubego wymagających
hospitalizacji. Jednoczesne stosowanie pobudzających środków przeczyszczających i produktu PLENVU
może zwiększać to ryzyko, dlatego nie jest zalecane. Podczas interpretowania wyników kolonoskopii
u pacjentów z rozpoznaniem lub podejrzeniem choroby zapalnej jelit rozważyć prawdopodobieństwo
wystąpienia owrzodzenia błony śluzowej w wyniku przygotowania jelita.
5.6
Stosowanie u pacjentów z istotną chorobą przewodu pokarmowego
W przypadku podejrzenia niedrożności lub perforacji przewodu pokarmowego wykonać odpowiednie badania
diagnostyczne, aby wkluczyć te schorzenia przed podaniem produktu PLENVU [patrz Przeciwwskazania (4)].
Należy zachować ostrożność podczas stosowania produktu u pacjentów z ciężkim wrzodziejącym zapaleniem
jelita grubego.
5.7
Aspiracja
Pacjenci z zaburzonym odruchem gardłowym lub innymi zaburzeniami przełykania są obciążeni
ryzykiem wystąpienia regurgitacji lub aspiracji produktu PLENVU. Należy obserwować takich pacjentów
podczas podawania produktu PLENVU. Należy zachować ostrożność podczas stosowania tego produktu u
takich pacjentów.
5.8
Niedobór dehydrogenazy glukozo-6-fosforanowej (G6PD)
Produkt PLENVU zawiera askorbinian sodu i kwas askorbinowy, dlatego należy zachować ostrożność
podczas stosowania go u pacjentów z niedoborem dehydrogenazy glukozo-6-fosforanowej (G6PD),
szczególnie tych z czynną infekcją, z hemolizą w wywiadzie lub jednocześnie przyjmujących leki nasilające
reakcje hemolityczne.
5.9
Zagrożenia u pacjentów z fenyloketonurią
Fenyloalanina może być szkodliwa dla pacjentów z fenyloketonurią. Produkt PLENVU zawiera
fenyloalaninę, składnik aspartamu. Każda terapia PLENVU zakłada przyjęcie 491 mg fenyloalaniny. Przed
przepisaniem produktu PLENVU pacjentowi z fenyloketonurią należy uwzględnić łączną dobową ilość
fenyloalaniny ze wszystkich źródeł, w tym PLENVU.
5.10
Reakcje nadwrażliwości
Produkt PLENVU zawiera PEG i może powodować ciężkie reakcje nadwrażliwości, w tym anafilaksję,
obrzęk naczynioruchowy, wysypkę, pokrzywkę i świąd [patrz Reakcje niepożądane (6.1, 6.2)]. Należy
poinformować pacjentów o objawach przedmiotowych i podmiotowych anafilaksji i poinstruować ich, aby
natychmiast udali się po pomoc lekarską w przypadku wystąpienia objawów.

* Punkty lub podpunkty pominięte z pełnej dokumentacji produktu leczniczego nie zostały wymienione.
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REAKCJE NIEPOŻĄDANE
Poniższe ciężkie lub ważne reakcje niepożądane związane z preparatami jelitowymi są opisane w innej części
druków informacyjnych:
• Ciężkie zaburzenia gospodarki wodno-elektrolitowej [patrz Ostrzeżenia i środki ostrożności (5.1)]
• Zaburzenia rytmu serca [patrz Ostrzeżenia i środki ostrożności (5.2)]
• Napady padaczkowe [patrz Ostrzeżenia i środki ostrożności (5.3)]
• Pacjenci z zaburzeniami czynności nerek [patrz Ostrzeżenia i środki ostrożności (5.4)]
• Owrzodzenie błony śluzowej jelita grubego, niedokrwienne zapalenie jelita grubego i wrzodziejące
zapalenie jelita grubego [patrz Ostrzeżenia i środki ostrożności (5.5)]
• Pacjenci z istotną chorobą przewodu pokarmowego [patrz Ostrzeżenia i środki ostrożności (5.6)]
• Aspiracja [patrz Ostrzeżenia i środki ostrożności (5.7)]
• Niedobór dehydrogenazy glukozo-6-fosforanowej (G6PD) [patrz Ostrzeżenia i środki ostrożności (5.8)]
• Zagrożenia u pacjentów z fenyloketonurią [patrz Ostrzeżenia i środki ostrożności (5.9)]
• Reakcje nadwrażliwości [patrz Ostrzeżenia i środki ostrożności (5.10)]
6.1
Doświadczenie z badań klinicznych
Ponieważ badania kliniczne są prowadzone w bardzo zróżnicowanych warunkach nie można bezpośrednio
porównać wskaźników reakcji niepożądanych w badaniach klinicznych nad lekiem z wskaźnikami w
badaniach klinicznych nad innym produktem. Mogą one nie odzwierciedlać wskaźników obserwowanych
w praktyce.
Bezpieczeństwo stosowania produktu PLENVU w schemacie dwudniowego dawkowania rozdzielonego i
jednodniowego dawkowania porannego zostało ocenione w dwóch wieloośrodkowych, randomizowanych
badaniach klinicznych prowadzonych w grupach równoległych z zastosowaniem zaślepienia wobec
badacza (dwudniowe dawkowanie rozdzielone w badaniach NOCT i MORA i jednodniowe dawkowanie
poranne w badaniu MORA z udziałem 1351 pacjentów dorosłych poddawanych kolonoskopii. Średnia
wieku populacji badania wynosiła 56 lat (przedział od 18 do 86 lat), 92% stanowili pacjenci rasy białej,
a 51% stanowiły kobiety. W badaniu NOCT 61% pacjentów cierpiało na łagodne zaburzenia czynności
nerek. W badaniu MORA 67% miało łagodne zaburzenie czynności nerek, zaś 5% umiarkowane. Pacjenci
z ciężkim zaburzeniem czynności nerek nie zostali włączeni do badania nad produktem PLENVU [patrz
Badania kliniczne (14)].
Najczęstsze działania niepożądane (>2%) w grupach leczenia PLENVU w obu badaniach to: nudności,
wymioty, odwodnienie i ból/uczucie dyskomfortu w jamie brzusznej.
W Tabeli 1 i Tabeli 2 pokazano reakcje niepożądane zgłoszone u co najmniej 1% pacjentów w 1 grupie
leczenia lub więcej odpowiednio w badaniu NOCT i MORA. Biegunka została uznana za element oceny
skuteczności stosowania, dlatego nie uwzględniono jej jako reakcji niepożądanej w tych badaniach.
Tabela 1: Częste działania niepożądane* u pacjentów poddawanych kolonoskopii w badaniu
NOCT według grupy leczenia
PLENVU
Schemat dwudniowego
dawkowania
rozdzielonego
(N= 275)
%

Trisiarczan1
Schemat dwudniowego
dawkowania
rozdzielonego
(N= 271)
%

Nudności

7 r.

2 r.

Wymioty

6 r.

3 r.

Odwodnienie2

4 r.

2 r.

Ból/uczucie dyskomfortu w jamie
brzusznej3

2 r.

2 r.

2 r.

2 r.

Zaburzenia gospodarki
elektrolitowej5

2 r.

1 r.

Zmęczenie

2 r.

1 r.

Ból głowy

2 r.

1 r.

Rozdęcie jamy brzusznej

1 r.

1 r.

Zapalenie żołądka

1 r.

1 r.

Przepuklina rozworu przełykowego

1 r.

0 r.

Zapalenie nosa i gardła

1 r.

1 r.

Preferowany termin

Spadek współczynnika przesączania
kłębuszkowego (GFR)4

Tabela 5: Schematy leczenia według badania
Badanie
NOCT

Schemat(y) leczenia
produktem PLENVU

Nazwa chemiczna
Glikol polietylenowy
(PEG) 3350

Askorbinian sodu

Tabela 2: Częste działania niepożądane* u pacjentów poddawanych kolonoskopii w badaniu
MORA według grupy leczenia
PLENVU
Schemat
jednodniowego
dawkowania rano

PLENVU
Schemat
dwudniowego
dawkowania
rozdzielonego

(N= 271)
%

(N= 265)
%

2 litry PEG +
elektrolity
Schemat
dwudniowego
dawkowania
rozdzielonego1
(N= 269)
%

Wymioty

7 r.

4 r.

1 r.

Nudności

6 r.

6 r.

3 r.

Odwodnienie2

4 r.

3 r.

2 r.

Ból/uczucie dyskomfortu
w jamie brzusznej3

3 r.

2 r.

3 r.

Nadciśnienie tętnicze

2 r.

1 r.

0 r.

Ból głowy

1 r.

2 r.

2 r.

Zaburzenia gospodarki
elektrolitowej4

1 r.

1 r.

0 r.

* Zgłoszone u co najmniej 1% pacjentów w dowolnej grupie leczenia
N = łączna liczba pacjentów w grupie leczenia, n = liczba pacjentów z reakcją niepożądaną
1 2 litry PEG plus elektrolity: Dwie dawki, z których każda zawiera 100 gramów PEG 3350, 7,5 grama
siarczanu sodu, 2,691 grama chlorku sodu, 1,015 grama chlorku potasu, 5,9 grama askorbinianu sodu i
4,7 grama kwasu askorbinowego
2 Obejmuje objawy przedmiotowe i podmiotowe odwodnienia, w tym zawroty głowy, suchość w jamie
ustnej, niedociśnienie ortostatyczne, stan przedomdleniowy, omdlenie i pragnienie
3 Obejmuje uczucie dyskomfortu/ból w jamie brzusznej, ból w dolnej/górnej części jamy brzusznej i
bolesność uciskową w obrębie jamy brzusznej
4 Obejmuje zwiększoną lukę anionową, zmniejszony poziom dwuwęglanu we krwi, hipomagnezemię,
zwiększoną osmolarność krwi, hipokaliemię, hiperkaliemię, hiperkalcemię, hipernatremię, stan
hiperosmolarny, hiperurykemię, hipokalcemię i hipofosfatemię
Zaburzenia elektrolitów
Zwiększenie stężenia sodu, chlorku, wapnia, magnezu, fosforanu i moczanu w surowicy zostało
odnotowane u większej liczby pacjentów leczonych produktem PLENVU w porównaniu do grupy kontrolnej
w jednym lub obu badaniach. Większość tych zmian była przejściowa i nie miała znaczenia klinicznego.
Odnotowano także zmniejszenie stężenia dwuwęglanu i zwiększenie osmolalności surowicy.
Czynność nerek
Zmniejszenie klirensu kreatyniny i zwiększenie stężenia azotu mocznikowego we krwi (BUN) zostało także
odnotowane u większej liczby pacjentów leczonych produktem PLENVU w porównaniu do grupy kontrolnej
w obu badaniach. Zmiany o wielkości wskazującej na możliwe ostre uszkodzenie nerek lub pogorszenie
początkowego przewlekłego upośledzenia czynności nerek były odnotowywane rzadko i występowały z
podobną częstością zarówno w grupie otrzymującej PLENVU, jak i grupie porównawczej.
Działania niepożądane u pacjentów z łagodnym zaburzeniem czynności nerek były podobne do tych u
pacjentów z prawidłową czynnością nerek.
Mniej częste działania niepożądane
Mniej częste działania niepożądane (poniżej 1%) w badaniach NOCT i MORA obejmują: uczucie
dyskomfortu w odbytnicy, nadwrażliwość (w tym wysypka), migrenę, senność, astenię, dreszcze,
bóle, kołatanie serca, tachykardię zatokową, uderzenia gorąca i przemijające zwiększenie aktywności
enzymów wątrobowych.
Dodatkowych 235 pacjentów przyjęło produkt PLENVU w Schemacie jednodniowego dawkowania rano w
trzecim badaniu klinicznym z użyciem leku porównawczego niezatwierdzonego w Stanach Zjednoczonych.
Profil działań niepożądanych u pacjentów otrzymujących produkt PLENVU w tym badaniu był podobny do
tego, jaki opisano powyżej.
6.2
Doświadczenie po wprowadzeniu produktu do obrotu
Poniższe działania niepożądane zostały zidentyfikowane podczas stosowania po zatwierdzeniu innej
postaci doustnej glikolu polietylenowego 3350, askorbinianu sodu, siarczanu sodu, kwasu askorbinowego,
chlorku sodu i chlorku potasu lub innych opartych na glikolu polietylenowym produktów do oczyszczania
jelita. W związku z tym, że działania te są zgłaszane dobrowolnie i dotyczą populacji o nieokreślonej
dokładnie wielkości, wiarygodne oszacowanie częstości ich występowania lub ustalenie ich generalnego
związku z ekspozycją na lek nie zawsze jest możliwe.
Nadwrażliwość: pokrzywka/wysypka, świąd, zapalenie skóry, wyciek z nosa, duszność, uczucie ucisku w
klatce piersiowej i gardle, gorączka, obrzęk naczynioruchowy, anafilaksja i wstrząs anafilaktyczny [patrz
Przeciwwskazania (4)]
Zaburzenia serca: arytmia, migotanie przedsionków, obrzęk obwodowy, asystolia i ostra odma opłucnowa
po aspiracji
Zaburzenia żołądka i jelit: krwawienie z górnego odcinka przewodu pokarmowego związane z zespołem
Mallory'ego-Weissa, perforacja przełyku [zwykle z refluksem żołądkowo-przełykowym (GERD)]
Zaburzenia układu nerwowego: drżenie, napady padaczkowe
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INTERAKCJE Z INNYMI LEKAMI
7.1
Leki zwiększające ryzyko z uwagi na zaburzenia gospodarki wodno-elektrolitowej
Należy zachować ostrożność przy przepisywaniu produktu PLENVU pacjentom ze schorzeniami, które
zwiększają ryzyko i/lub którzy stosują leki zwiększające ryzyko wystąpienia zaburzeń gospodarki
wodno-elektrolitowej lub mogące zwiększać ryzyko wystąpienia zaburzenia czynności nerek, napadów
padaczkowych, zaburzeń rytmu serca lub wydłużenia odstępu QT w przypadku zaburzenia gospodarki
wodno-elektrolitowej [patrz Ostrzeżenia i środki ostrożności (5.1, 5.2, 5.3, 5.4)].
Należy rozważyć dodatkowe oceny pacjenta wedle stosowności.
7.2
Potencjał do zmniejszonego wchłaniania leku
Produkt PLENVU może ograniczać wchłanianie innych jednocześnie podawanych leków. Leki doustne
należy podać co najmniej 1 godzinę przed rozpoczęciem podawania każdej dawki produktu PLENVU
[Patrz Dawkowanie i sposób podawania (2.1)].
7.3
Pobudzające środki przeczyszczające
Jednoczesne stosowanie pobudzających środków przeczyszczających i produktu PLENVU może zwiększać
ryzyko wystąpienia owrzodzenia błony śluzowej lub niedokrwiennego zapalenia jelita grubego. Należy
unikać stosowania pobudzających środków przeczyszczających (np. bisakodyl, pikosiarczan sodu) podczas
przyjmowania produktu PLENVU [patrz Ostrzeżenia i środki ostrożności (5.5)].

Wzór
sumaryczny

Średnia masa
cząsteczkowa (g/mol)

H-(OCH2-CH2)n-OH

3350 r.

Schematy porównawcze

Dwudniowe dawkowanie
rozdzielone

Trisiarczanowy roztwór do oczyszczania jelita
podawany w schemacie dwudniowym
dawkowania rozdzielonego
• [Trisiarczan (dwie butelki po 6 fl oz [450 ml]
każda zawierające 17,5 grama siarczanu
sodu, 3,13 grama siarczanu potasu i 1,6
grama siarczanu magnezu)]

MORA

Dwudniowe dawkowanie
rozdzielone

2 litry PEG + elektrolity (2 l PEG+E)
podawany w schemacie dwudniowym
dawkowania rozdzielonego

i

• Dwie dawki, z których każda zawiera 100
gramów PEG 3350, 7,5 grama siarczanu sodu,
2,691 grama chlorku sodu, 1,015 grama
chlorku potasu, 5,9 grama askorbinianu sodu
i 4,7 grama kwasu askorbinowego

dawkowanie jednodniowe rano

Pierwszorzędowy punkt końcowy
Pierwszorzędowym punktem końcowym oceny skuteczności w obu badaniach był odsetek pacjentów
osiągający „ogólne powodzenie oczyszczenia jelit”, które zostało zdefiniowane na podstawie wyniku
Stopień A lub B (Stopnie A lub B [patrz Tabela 6] odpowiadają pełnej wizualizacji błony śluzowej jelit wg
skali oczyszczenia jelita Harefield [ang. Harefield Cleansing Scale, HCS]), na podstawie oceny po wycofaniu
kolonoskopu. Wyniki segmentowe HCS były początkowo oceniane przez kolonoskopistę w ośrodku, który
był zaślepiony co do rodzaju leczenia, i ocenione pod kątem analizy punktu końcowego przez centralnych
odczytujących (gastroenterologów) za pomocą nagrań wideo kolonoskopii.
Tabela 6: Skala oczyszczenia jelita Harefield
Ogólny stopień

Opis

A

D

Wszystkie pięć segmentów* otrzymało wynik 3 lub 4
(pełna wizualizacja błony śluzowej bez oczyszczenia).
Jeden segment lub więcej otrzymał wynik 2, pozostałe
segmenty 3 lub 4 (pełna wizualizacja błony śluzowej).
Jeden segment lub więcej otrzymał wynik 1, pozostałe
segmenty otrzymały wynik 2, 3 lub 4
Jeden segment lub więcej otrzymał wynik 0

Wynik dla segmentu

Opis

B
C

4 r.
3 r.
2 r.

Tabela 3: Opis substancji czynnych zawartych w produkcie PLENVU

* Zgłoszone u co najmniej 1% pacjentów w dowolnej grupie leczenia
N = łączna liczba pacjentów w grupie leczenia, n = liczba pacjentów z reakcją niepożądaną
1 Trisiarczan: Dwie butelki 6 fl oz [170 ml] roztworu doustnego, z których każda zawiera
17,5 grama siarczanu sodu, 3,13 grama siarczanu potasu, 1,6 grama siarczanu magnezu
2 Obejmuje objawy przedmiotowe i podmiotowe odwodnienia, w tym zawroty głowy, suchość w jamie
ustnej, niedociśnienie ortostatyczne, stan przedomdleniowy, omdlenie i pragnienie
3 Obejmuje uczucie dyskomfortu/ból w jamie brzusznej, ból w dolnej/górnej części jamy brzusznej i
bolesność uciskową w obrębie jamy brzusznej
4 Spadek lub nieprawidłowe wartości współczynnika GFR
5 Obejmuje zwiększoną lukę anionową, zmniejszony poziom dwuwęglanu we krwi, hipomagnezemię,
hiperosmolarność, hipokaliemię, hiperkaliemię, hiperkalcemię, hipernatremię, stan hiperosmolarny,
hiperurykemię, hipokalcemię i hipofosfatemię

Preferowany termin
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STOSOWANIE W SZCZEGÓLNYCH GRUPACH PACJENTÓW
8.1
Ciąża
Podsumowanie zagrożeń
Brak jest dostępnych danych na temat stosowania produktu PLENVU u kobiet w ciąży, dlatego nie można
określić związanego z lekiem ryzyka wystąpienia niepożądanych wyników rozwojowych. Dla produktu
PLENVU nie zostały przeprowadzone badania dotyczące wpływu na reprodukcję u zwierząt.
Szacowane ryzyko w tle wystąpienia poważnych wad wrodzonych i poronień dla wskazanej populacji
jest nieznane. Wszystkie ciąże są obciążone ryzykiem w tle wystąpienia wad wrodzonych, utraty ciąży
lub innych niepożądanych wyników. W ogólnej populacji USA szacowane ryzyko w tle poważnych wad
wrodzonych i poronień w klinicznie rozpoznanych ciążach wynosi odpowiednio 2–4% i 15–20%.
8.2
Karmienie piersią
Podsumowanie zagrożeń
Brak jest danych, aby ocenić przenikanie produktu PLENVU do mleka ludzkiego, wpływ na dziecko
karmione piersią lub laktację. Brak danych klinicznych z okresu karmienia piersią uniemożliwia jasne
określenie ryzyka stosowania produktu PLENVU w odniesieniu do dziecka karmionego piersią. Z tego
względu należy jednocześnie rozważyć korzyści rozwojowe i zdrowotne karmienia piersią i kliniczną
konieczność zastosowania produktu PLENVU przez matkę oraz wszelkie potencjalne działania niepożądane
względem dziecka karmionego piersią wynikające ze stosowania produktu PLENVU lub pierwotnego
stanu matki.
8.4
Stosowanie u dzieci
Nie zostało określone bezpieczeństwo stosowania ani skuteczność produktu PLENVU u dzieci i młodzieży.
8.5
Stosowanie u osób w podeszłym wieku
Spośród około 1000 pacjentów otrzymujących produkt PLENVU w badaniach klinicznych 217 (21%)
pacjentów miało ponad 65 lat. Nie zaobserwowano ogólnych różnic w odniesieniu do bezpieczeństwa lub
skuteczności stosowania pomiędzy pacjentami w podeszłym wieku a pacjentami młodszymi. Na podstawie
innych zgłoszonych doświadczeń klinicznych nie zauważono różnicy w odpowiedzi pomiędzy pacjentami
w podeszłym wieku a pacjentami młodszymi. Jednakże u pacjentów w podeszłym wieku istnieje większe
prawdopodobieństwo ograniczenia czynności wątroby, nerek lub serca i mogą być oni bardziej podatni na
reakcje niepożądane wynikające z zaburzenia gospodarki wodno-elektrolitowej [Patrz Ostrzeżenia i środki
ostrożności (5.1)].
8.6
Zaburzenia czynności nerek
Należy zachować ostrożność podczas stosowania produktu PLENVU u pacjentów z zaburzeniami czynności
nerek lub przyjmujących jednocześnie leki, które mogą wpływać na czynność nerek [patrz Interakcje
z innymi lekami (7.1)]. U takich pacjentów może występować ryzyko uszkodzenia nerek. Należy ich
poinformować o znaczeniu odpowiedniego nawodnienia przed zastosowaniem, w trakcie stosowania i
po zastosowaniu produktu PLENVU i rozważyć wykonanie testów laboratoryjnych (elektrolity, kreatynina,
BUN) przed podaniem dawki i po kolonoskopii [patrz Ostrzeżenia i środki ostrożności (5.4)].
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PRZYJĘCIE WIĘKSZEJ DAWKI NIŻ ZALECANA
Przedawkowanie produktu PLENVU w związku z przyjęciem większej dawki niż zalecana może
doprowadzić do poważnego zaburzenia gospodarki elektrolitowej, a także odwodnienia i hipowolemii,
z objawami przedmiotowymi i podmiotowymi takich zaburzeń [Patrz Ostrzeżenia i środki ostrożności (5.1)].
Należy monitorować pacjenta pod kątem zaburzenia gospodarki wodno-elektrolitowej i leczyć objawowo.
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OPIS
Substancje czynne zawarte w produkcie PLENVU są wymienione w Tabeli 3.

Pusto i czysto
Bezbarwny płyn
Brązowy płyn/stolce półstałe całkowicie możliwe
do usunięcia
Stolce półstałe tylko częściowo możliwe do usunięcia
Niemożliwe do usunięcia ciężkie i twarde stolce

1 r.
0 r.

Wzór strukturalny

*Wstępnica, poprzecznica, zstępnica, esica, odbyt

C6H7NaO6

198,1 r.

Siarczan sodu

Na2SO4

142,0 r.

Kwas askorbinowy

C6H8O6

176,1 r.

Chlorek sodu

NaCl

58,4 r.

Na+ Cl-

Chlorek potasu

KCl

74,6 r.

K+ Cl+

PLENVU (glikol polietylenowy 3350, askorbinian sodu, siarczan sodu, kwas askorbinowy, chlorek sodu i
chlorek potasu do sporządzania roztworu doustnego) to osmotyczny środek przeczyszczający składający
się z trzech saszetek (jedna do Dawki 1, jedna do Dawki 2 Saszetka A i jedna do Dawki 2 Saszetka B)
zawierających biały lub żółtawy proszek do rozpuszczania.
Dawka 1 zawiera 100 gramów glikolu polietylenowego (PEG) 3350, NF, 9 gramów siarczanu sodu, NF,
2 gramy chlorku sodu, USP/NF i 1 gram chlorku potasu, USP/NF oraz następujące substancje pomocnicze:
sukraloza, NF, kapsułkowany kwas cytrynowy i aromat mango. Po rozpuszczeniu Dawki 1 w wodzie do
objętości 16 fl oz (450 ml), Dawka 1 produktu PLENVU (PEG 3350, siarczan sodu, chlorek sodu i chlorek
potasu) będzie roztworem doustnym o smaku mango.
Każda Dawka 2 Saszetka A zawiera 40 gramów PEG3350, NF, 3,2 grama chlorku sodu, USP/NF i 1,2 grama
chlorku potasu, USP/NF oraz następujące substancje pomocnicze: aspartam, NF i aromat ponczu
owocowego.
Każda Dawka 2 Saszetka B zawiera 48,11 grama askorbinianu sodu, USP/NF i 7,54 grama kwasu
askorbinowego, USP/NF.
Po rozpuszczeniu Dawki 2 Saszetki A i Dawki 2 Saszetki B w wodzie do objętości 16 fl oz (450 ml) Dawka 2
produktu PLENVU (askorbinian sodu, PEG 3350, kwas askorbinowy, chlorek sodu i chlorek potasu) będzie
roztworem doustnym o smaku ponczu owocowego.
Cały, rozpuszczony preparat PLENVU o objętości 32 fl oz (0,9 litra) zawiera 140 gramów PEG 3350,
48,11 grama askorbinianu sodu, 9 gramów siarczanu sodu, 7,54 grama kwasu askorbinowego, 5,2 grama
chlorku sodu i 2,2 grama chlorku potasu oraz następujące substancje pomocnicze: aspartam, sukraloza,
kapsułkowany kwas cytrynowy, aromat mango i ponczu owocowego.
Do opakowania dołączony jest pojemnik do mieszania.
Chorzy na fenyloketonurię: Zawiera fenyloalaninę w ilości 491 mg we wszystkich dawkach całej terapii.
Nie zawiera składników wytworzonych z ziaren zawierających gluten (pszenica, jęczmień lub żyto).
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FARMAKOLOGIA KLINICZNA
12.1
Mechanizm działania
Podstawowy mechanizm działania polega na osmotycznym działaniu składników produktu PLENVU
(PEG 3350 plus siarczan sodu w Dawce 1 oraz askorbinian sodu i kwas askorbinowy plus PEG 3350 w
Dawce 2), które indukują działanie przeczyszczające. Skutki fizjologiczne to zwiększone zatrzymanie wody
w świetle jelita, co powoduje luźne stolce.
12.2
Farmakodynamika
Po spożyciu działanie osmotyczne niewchłoniętego PEG, askorbinianu i jonów siarczanowych wywołuje
obfitą, wodnistą biegunkę.
Pierwsze wypróżnienie następuje 1-2 godziny po rozpoczęciu przyjmowania produktu PLENVU.
12.3
Farmakokinetyka
Parametry farmakokinetyczne w osoczu dla PEG 3350, askrobinianu i siarczanu przedstawione są w
Tabeli 4.
Tabela 4: Dane farmakokinetyczne z osocza po Schemacie dwudniowego dawkowania
rozdzielonego 140 gramów PEG 3350, 33,9 grama askorbinianu sodu, 9 gramów siarczan
sodu, 20,1 grama kwasu askorbinowego, 4,8 grama chlorku sodu i 2,3 grama chlorku potasu u
zdrowych uczestników1 (N=21)2
Parametr PK

Średnia (SD) PEG
3350

Średnia (SD)
askorbinianu3

Średnia (SD)
siarczanu3

Cmax [mcg/ml]

2,7 (1,17)

70,8 (22,37)

17,6 (4,80)

tmax [h]

3,0 (0,61)

16,8 (0,75)

8,1 (5,51)

AUC(0-tlast)
[(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)

Czterodniowe badanie z kontrolowaną dietą, w tym poszczenie od 14.00 w Dniu 1 do 14.00 w Dniu 2.
2 Badany produkt zawiera taką samą ilość PEG 3350 i siarczanu sodu, lecz ilość askorbinianu sodu i kwasu
askorbinowego jest nieco inna w porównaniu z produktem PLENVU.
SD = odchylenie standardowe, Cmax = maksymalne stężenie, tmax = czas do maksymalnego stężenia
od rozpoczęcia dawkowania; AUC(0-tlast) = pole powierzchni pod krzywą od t0 do tlast, Vd = objętość
dystrybucji; t1/2 = okres półtrwania.
3 Skorygowane względem wartości początkowej
1

W badaniu farmakokinetycznym oznaczono od 85% do 99% dawki doustnej PEG 3350 140 gramów w
wydalonym kale.
W badaniu farmakokinetycznym oznaczono do 69% dawki doustnej askorbinianu 50 gramów w
wydalonym kale, zaś do 5% dawki doustnej askorbinianu 50 gramów jest odzyskiwane z moczem (do
0,07% w postaci metabolitu askorbinianu, czyli kwasu szczawiowego).
Siarczan jest endogenny i występuje również w diecie. W badaniu farmakokinetycznym oznaczono od 69%
do 73% dawki doustnej siarczanu sodu 9 gramów w wydalonym kale, zaś około 43% jest odzyskiwane
z moczem.
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BADANIA KLINICZNE
Metodologia badania
Skuteczność oczyszczania jelit, bezpieczeństwo stosowania i tolerancja produktu PLENVU zostały ocenione
w dwóch wieloośrodkowych badaniach z randomizacją prowadzonych w grupach równoległych z
zastosowaniem zaślepienia wobec badacza z udziałem pacjentów dorosłych skierowanych na kolonoskopię
przesiewową, kontrolną lub diagnostyczną. Ogólna populacja pacjentów składała się z 49% mężczyzn i
51% kobiet, średnia wieku 56 lat (przedział od 18 do 86 lat), 92% rasa biała, 5% czarna i 2% żółta. Ogólnie
cechy demograficzne w badaniach rozkładały się równomiernie.
W badaniu NER1006-01/2014 (nazywanym NOCT; NCT02254486) i badaniu NER1006-02/2014
(nazywanym MORA; NCT02273167) skuteczność produktu PLENVU w oczyszczaniu jelit została porównana
z dwoma innymi lekami porównawczymi(Tabela 5) przy użyciu dwóch różnych schematów dawkowania
produktu PLENVU:
• Schemat dwudniowego dawkowania rozdzielonego produktu PLENVU przewiduje nocną przerwę
pomiędzy dawkami (Dawka 1 przyjmowana wieczorem przed kolonoskopią, między około 16.00 a
20.00 oraz Dawka 2 następnego ranka, w dniu kolonoskopii, około 12 godzin po rozpoczęciu Dawki 1).
• Schemat jednodniowego dawkowania rano produktu PLENVU polega na podaniu obu dawek rano
w dniu kolonoskopii (Dawka 1 pomiędzy około 3.00 a 7.00 rano, a Dawka 2 minimum 2 godziny po
rozpoczęciu Dawki 1).

Analiza statystyczna
Zmodyfikowana populacja zgodna z zamiarem leczenia (ang. modified Intent-to-Treat, mITT) stanowiła
główną populację do analiz oceny skuteczności. Została zdefiniowana jako wszyscy pacjenci poddani
randomizacji z wyjątkiem pacjentów, którzy (i) zostali zrandomizowani, ale następnie nie spełnili
kryteriów włączenia i (ii) u których potwierdzono (na podstawie dzienniczka pacjenta), że nie otrzymali w
ogóle leku badanego.
Równoważność została oceniona przy jednostronnym 97,5% przedziale ufności (ang. confidence
interval, CI) dla różnicy odsetka pacjentów dla punktu końcowego w postaci ogólnego powodzenia
oczyszczenia jelita. Równoważność została wykazana, jeśli różnica pomiędzy produktem PLENVU a lekiem
porównawczym przekroczyła wcześniej określony margines równoważności wynoszący -10%.
Wyniki oceny skuteczności
Wyniki dla punktu końcowego w postaci ogólnego powodzenia oczyszczenia jelita w populacji mITT w
badaniu NOCT są przedstawione w Tabeli 7. Schemat dwudniowego dawkowania rozdzielonego produktu
PLENVU okazał się równoważny z lekiem porównawczym w postaci roztworu trisiarczanowego.
Tabela 7: Wskaźnik ogólnego powodzenia oczyszczenia jelita dla produktu PLENVU w
porównaniu z roztworem trisiarczanowym w badaniu NOCT
Pierwszorzędowy
punkt końcowy
(N=556)

Wskaźnik ogólnego
powodzenia
oczyszczenia jelita
grubego

Dwudniowe
dawkowanie
rozdzielone
PLENVU

Dwudniowe
dawkowanie
rozdzielone
roztworu
trisiarczanowego

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

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

235 r.
(85,1%)

238 r.
(85,0%)

PLENVU® - Trisiarczan
Różnica (%)
(97,5% jednostronny
niższy przedział ufności)

0,1%
(-8,2%)

Wyniki dla punktu końcowego w postaci ogólnego powodzenia oczyszczenia jelita w populacji mITT w
badaniu MORA są przedstawione w Tabeli 8. Schemat dwudniowego dawkowania rozdzielonego PLENVU
oraz schemat jednodniowego dawkowania porannego PLENVU okazał się równoważny (ang. non-inferior,
NI) z leczeniem porównawczym w postaci 2 l PEG+E.
Tabela 8: Wskaźnik ogólnego powodzenia oczyszczenia jelita dla PLENVU w porównaniu z 2 l
PEG+E w badaniu MORA

Pierwszorzędowy
punkt końcowy
(N=822)

Wskaźnik
ogólnego
powodzenia
oczyszczenia
jelita grubego

Dwudniowe
dawkowanie
rozdzielone
PLENVU

Jednodniowe
dawkowanie
poranne
PLENVU

2 l PEG+E
dwudniowe
dawkowanie
rozdzielone

PLENVU® Schemat - 2 l
PEG+E

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

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

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

(97,5% jednostronny
niższy przedział
ufności)

Różnica (%)

Dwudniowe
dawkowanie
rozdzielone
253 r.
(92,0%)

245 r.
(89,1%)

238 r.
(87,5%)

4,5%
(-4,0%)

Jednodniowe
dawkowanie rano
1,6%
(-6,9%)
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RODZAJ OPAKOWANIA/PRZECHOWYWANIE I SPOSÓB POSTĘPOWANIA
PLENVU (glikol polietylenowy 3350, askorbinian sodu, siarczan sodu, kwas askorbinowy, chlorek sodu i
chlorek potasu do sporządzania roztworu doustnego) jest dostarczany w postaci białego lub żółtawego
proszku do rozpuszczania.
Dawka 1 zawiera 100 gramów glikolu polietylenowego (PEG) 3350, NF, 9 gramów siarczanu sodu, NF,
2 gramy chlorku sody, USP/NF i 1 gram chlorku potasu, USP/NF. NDC 65649-400-01.
Dawka 2 Saszetka A zawiera 40 gramów PEG 3350, NF, 3,2 grama chlorku sodu, USP/NF i 1,2 grama chlorku
potasu, USP/NF. NDC 65649-400-01.
Dawka 2 Saszetka B zawiera 48,11 grama askorbinianu sodu, USP/NF i 7,54 grama kwasu askorbinowego,
USP/NF. NDC 65649-400-01.
PLENVU, jednorazowe opakowanie wewnętrzne: opakowanie wewnętrzne zawiera trzy saszetki oznaczone
jako Dawka 1, Dawka 2 Saszetka A i Dawka 2 Saszetka B: NDC 65649-400-01.
PLENVU, jednorazowe opakowanie zewnętrzne: każde opakowanie zewnętrzne zawiera opakowanie
wewnętrzne, charakterystykę produktu leczniczego i informacje dla pacjenta oraz jednorazowy pojemnik
do mieszania z wieczkiem służący do rozpuszczania PLENVU: NDC 65649-400-01.
Przechowywanie
Przechowywać opakowanie w temperaturze pokojowej 68–77°F (20–25°C), dozwolone wychylenie
temperatury 59–86°F(15–30°C) [patrz Kontrolowana temperatura pokojowa wg USP]. Opakowanie można
przechowywać w lodówce.
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INFORMACJE DLA PACJENTA
Poinstruować pacjenta, aby przeczytał zatwierdzoną przez FDA ulotkę dla pacjenta (Ulotka dołączona do
opakowania i instrukcja użycia).
Poinstruować pacjentów:
• że w celu pełnego przygotowania do kolonoskopii wymagane są dwie dawki produktu PLENVU
w postaci schematu dwudniowego dawkowania rozdzielonego albo schematu jednodniowego
dawkowania porannego [patrz Instrukcja użycia].
• aby nie przyjmowali innych środków przeczyszczających podczas przyjmowania produktu PLENVU.
• że produkt PLENVU zawiera 491 mg fenyloalaniny na terapię [patrz Ostrzeżenia i środki ostrożności
(5.9)].
• że zawartość każdej saszetki należy rozpuścić w wodzie przed spożyciem i należy spożywać dodatkowe
klarowne płyny. Przykłady klarownych płynów można znaleźć w Instrukcji użycia.
• Nie przyjmować leków doustnych w ciągu jednej godziny od rozpoczęcia każdej dawki
produktu PLENVU.
• Należy przestrzegać wskazówek w Instrukcji użycia dla schematu dwudniowego dawkowania
rozdzielonego lub jednodniowego dawkowania porannego, zgodnie z zaleceniem.
• Należy przyjmować dodatkowe klarowne płyny przed zastosowaniem, w trakcie stosowania i po
zastosowaniu produktu PLENVU, aby zapobiec odwodnieniu [patrz Ostrzeżenia i środki ostrożności (5.1)].
• Należy skontaktować się z lekarzem, jeśli pojawią się znaczące wymioty lub objawy odwodnienia po
przyjęciu produktu PLENVU lub jeśli wystąpią zaburzenia świadomości lub napady padaczkowe [Patrz
Ostrzeżenia i środki ostrożności (5.1, 5.2, 5.3, 5.4)].
• Nie spożywać alkoholu, mleka, produktów w kolorze czerwonym lub fioletowym ani pokarmów
zawierających miąższ.
• W przypadku wystąpienia uczucia ciężkiego dyskomfortu w jamie brzusznej lub wzdęcia należy
tymczasowo przerwać spożywanie PLENVU lub pić każdą porcję z zachowaniem dłuższych odstępów do
czasu ustąpienia objawów. Jeśli objawy utrzymują się, należy poinstruować pacjenta, aby skontaktował
się z lekarzem.

Wyprodukowano dla:
Salix Pharmaceuticals, odział
Valeant Pharmaceuticals North America LLC
Bridgewater, NJ 08807 USA
Wytwórca:
Norgine Limited
7 Tir-y-berth Industrial Estate
New Road, Tir-y-berth
Hengoed, CF82 8SJ
Wielka Brytania (GBR)
Numery patentów w USA: 8,999,313; 9,326,969; 9,592,252 i 9,707,297
Informacje patentowe patrz www.salix.com.
PLENVU to zarejestrowany znak towarowy grupy Norgine używany na licencji.
© Valeant Pharmaceuticals North America LLC
9643000
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Instrukcja użycia
PLENVU®
(glikol polietylenowy 3350, askorbinian sodu, siarczan sodu, kwas askorbinowy, chlorek sodu i chlorek potasu do sporządzania roztworu doustnego)

PORADNIK PRZYJMOWANIA LEKU
PLENVU® (plen-vu)
(glikol polietylenowy 3350, askorbinian sodu, siarczan sodu, kwas askorbinowy, chlorek sodu i chlorek potasu do sporządzania roztworu doustnego)
Należy przeczytać niniejszy Poradnik przyjmowania leku i Instrukcję użycia przed zabiegiem kolonoskopii i ponownie przed rozpoczęciem
przyjmowania PLENVU.
Jakie najważniejsze informacje o leku PLENVU trzeba znać?
Lek PLENVU i inne preparaty jelitowe mogą powodować poważne działania niepożądane, w tym:
• poważna utrata płynów ustrojowych (odwodnienie) i zmiany poziomu soli (elektrolitów) w organizmie. Zmiany te mogą powodować:
zaburzenia rytmu serca, które mogą prowadzić do zgonu.
napady padaczkowe. Mogą wystąpić, nawet jeśli nigdy wcześniej nie występowały.
problemy z nerkami.
Ryzyko utraty płynów ustrojowych i zaburzenia poziomu soli w organizmie podczas stosowania leku PLENVU jest większe, jeśli pacjent:
• ma problemy z sercem.
• ma problemy z nerkami.
• przyjmuje leki moczopędne (diuretyki), leki na nadciśnienie lub niesteroidowe leki przeciwzapalne (NLPZ).
Należy natychmiast powiedzieć lekarzowi, jeśli u pacjenta wystąpią objawy poważnej utraty płynów ustrojowych (odwodnienia) podczas przyjmowania
leku PLENVU:
• wymioty
• rzadsze niż zwykle oddawanie moczu
• zawroty głowy
• ból głowy
Patrz „Jakie są możliwe działania niepożądane leku PLENVU?”, gdzie znajduje się więcej informacji na temat działań niepożądanych.
Czym jest lek PLENVU?
PLENVU to lek wydawany na receptę stosowany przez dorosłych w celu oczyszczenia jelita grubego przed kolonoskopią. PLENVU oczyszcza jelito poprzez powodowanie
biegunki (luźne stolce). Dzięki oczyszczeniu jelita grubego lekarz może dokładniej obejrzeć jego wnętrze podczas zabiegu kolonoskopii.
Nie wiadomo, czy lek PLENVU jest bezpieczny do stosowania i skuteczny u dzieci.
Nie należy przyjmować leku PLENVU, jeśli lekarz poinformował pacjenta, że ma:
• niedrożne jelita (zaparcia).
• dziurę w ścianie żołądka lub jelita (perforacja jelita).
• problemy z usuwaniem pokarmu i płynów z żołądka (zatrzymanie pracy żołądka).
• problem ze zbyt wolnym przesuwaniem się treści pokarmowej przez jelita (niedrożność jelit).
• bardzo rozszerzone jelita (toksyczne rozdęcie okrężnicy).
• alergię na którykolwiek ze składników leku PLENVU. Pełny wykaz składników leku PLENVU patrz koniec ulotki.
Przed przyjęciem produktu PLENVU należy powiedzieć lekarzowi o wszystkich schorzeniach, w tym o:
• problemach z poważną utratą płynów ustrojowych (odwodnienie) i zmianach poziomu soli (elektrolitów) w organizmie.
• problemach z sercem.
• napadach padaczkowych lub przyjmowaniu leków przeciwko takim napadom.
• problemach z nerkami lub przyjmowaniu leków przeciwko takim problemom.
• problemach z żołądkiem lub jelitami, w tym wrzodziejące zapalenie jelita grubego.
• problemach z przełykaniem, refluksem żołądkowym lub zachłystywaniem się pokarmem lub płynami do płuc podczas jedzenia lub picia (aspiracja).
• chorobie o nazwie niedobór dehydrogenazy glukozo-6-fosforanowej (G6PD), która niszczy czerwone krwinki.
• jeżeli pacjent odstawia alkohol.
• chorowaniu na fenyloketonurię. Lek PLENVU zawiera fenyloalaninę.
• alergii na którykolwiek ze składników leku PLENVU.
• ciąży lub planowaniu zajścia w ciążę. Nie wiadomo, czy lek PLENVU szkodzi nienarodzonemu dziecku. Należy porozmawiać z lekarzem, jeśli pacjentka jest w ciąży.
• jeżeli pacjentka karmi piersią lub planuje karmić piersią. Nie wiadomo, czy lek PLENVU przenika do mleka ludzkiego. Pacjentka i lekarz powinni zdecydować, czy
przyjmować lek PLENVU w okresie karmienia piersią.
Należy powiedzieć lekarzowi o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta, w tym o lekach wydawanych na receptę, bez recepty, witaminach i suplementach ziołowych.
Lek PLENVU może wpływać na działanie innych leków. Nie przyjmować leków doustnych 1 godzinę przed rozpoczęciem lub po rozpoczęciu przyjmowania leku PLENVU.
Pacjent powinien w szczególności poinformować lekarza, jeśli przyjmuje:
• leki wyrównujące poziom soli (elektrolitów) w organizmie.
• leki na problemy z ciśnieniem krwi i sercem.
• leki przeciwko napadom padaczkowym (przeciwepileptyczne).
• leki na problemy z nerkami.
• leki moczopędne.
• niesteroidowe leki przeciwzapalne (NLPZ).
• środki przeczyszczające. Nie przyjmować innych środków przeczyszczających podczas przyjmowania produktu PLENVU.
• leki na depresję lub inne choroby psychiczne.
Jeśli pacjent nie jest pewny, czy przyjmuje którekolwiek z powyższych leków, powinien poprosić swojego lekarza lub farmaceutę o ich wykaz.
Należy wiedzieć, jakie leki się przyjmuje. Wykaz należy pokazać lekarzowi i farmaceucie, gdy pacjent otrzyma nowy lek.
Jak przyjmować lek PLENVU?
Instrukcja dawkowania patrz „Instrukcja użycia”. Należy przeczytać ze zrozumieniem i przestrzegać instrukcji, aby przyjmować lek PLENVU we właściwy sposób.
• Lek PLENVU należy przyjmować dokładnie według instrukcji lekarza. Lekarz zaleci przyjmowanie opcji dwudniowego dawkowania rozdzielonego albo opcji
jednodniowego dawkowania porannego.
• Wolno pić jedynie klarowne płyny przed przyjęciem, w trakcie przyjmowania i po przyjęciu leku PLENVU, do 2 godzin przed kolonoskopią, aby zapobiec odwodnieniu.
• Nie spożywać stałych pokarmów podczas przyjmowania leku PLENVU aż do czasu zakończenia kolonoskopii.
• Ważne, aby wypijać dodatkowe ilości klarownych płynów wymienione w Instrukcji użycia.
• Po pierwszej dawce leku PLENVU mogą pojawić się wzdęcia.
Jeśli u pacjenta wystąpi uczucie ciężkiego dyskomfortu lub wzdęcie jamy brzusznej, należy na krótko przerwać picie leku PLENVU lub dłużej odczekać pomiędzy
każdą dawką leku PLENVU do momentu ustąpienia objawów ze strony jamy brzusznej. Jeśli uczucie dyskomfortu lub wzdęcia nie ustąpią, należy powiedzieć o
tym lekarzowi.
• Pierwsze wypróżnienie może nastąpić około 1–2 godziny po rozpoczęciu przyjmowania leku PLENVU.
• Jeśli pacjent przyjmie za dużą dawkę leku PLENVU, należy skontaktować się z lekarzem.
Jakie są potencjalne działania niepożądane leku PLENVU?
Lek PLENVU może powodować poważne działania niepożądane, w tym:
• Zmiany określonych wyników krwi. Lekarz może przeprowadzić badania krwi po przyjęciu leku PLENVU, aby sprawdzić krew pod kątem zmian.
Należy powiedzieć lekarzowi, jeśli u pacjenta wystąpią objawy zbyt dużej utraty płynów, w tym:
wymioty
problemy z sercem
napady drgawkowe
zawroty głowy
problemy z nerkami
suchość w jamie ustnej
uczucie osłabienia, braku sił lub zawroty głowy szczególnie podczas wstawania (niedociśnienie ortostatyczne)
• Owrzodzenie jelita lub problemy z jelitami (niedokrwienne zapalenie jelita): Należy natychmiast powiedzieć lekarzowi, jeśli u pacjenta występuje ostry ból brzucha lub
krwawienie z odbytu.
• Ciężkie reakcje alergiczne. Objawy ciężkiej reakcji alergicznej mogą obejmować:
wysypkę skórną
wypukłe, czerwone wypryski na skórze (pokrzywka)
problemy z nerkami
swędzenie
obrzęk twarzy, ust, języka i gardła
Najczęstsze działania niepożądane leku PLENVU obejmują:
nudności
wymioty
odwodnienie
ból/uczucie dyskomfortu w jamie brzusznej
Nie są to wszystkie możliwe działania niepożądane leku PLENVU.
Należy skontaktować się z lekarzem w sprawie działań niepożądanych. Działania niepożądane można zgłaszać do FDA, pod numerem telefonu 1-800-FDA-1088.
Jak przechowywać lek PLENVU?
• Lek PLENVU (przed otwarciem i po wymieszaniu) przechowywać w temperaturze pokojowej 68–77°F (20–25°C). Lek PLENVU można też przechowywać w lodówce.
• Lek PLENVU należy zużyć w ciągu 6 godzin od wymieszania z wodą.
Lek PLENVU i wszystkie leki przechowywać poza zasięgiem dzieci.
Informacje ogólne na temat bezpiecznego i skutecznego stosowania leku PLENVU.
Niekiedy leki są przepisywane w innych celach niż te podane w Ulotce dołączonej do opakowania. Nie stosować leku PLENVU na chorobę, na którą nie został przepisany.
Pacjentowi nie wolno dawać leku PLENVU innym osobom, nawet jeśli zaplanowano u nich taki sam zabieg. Lek ten może im zaszkodzić.
Pacjent może poprosić farmaceutę lub lekarza o informacje przeznaczone dla fachowego personelu medycznego.
Jakie są składniki leku PLENVU?
Substancja czynna:
Dawka 1: PEG 3350, siarczan sodu, chlorek sodu, chlorek potasu
Dawka 2 Saszetka A: PEG 3350, chlorek sodu, chlorek potasu
Dawka 2 Saszetka B: askorbinian sodu, kwas askorbinowy
Substancje pomocnicze:
Dawka 1: sukraloza, kapsułkowany kwas cytrynowy, aromat mango
Dawka 2: aspartam, aromat ponczu owocowego

Są dwie różne opcje przyjmowania leku PLENVU. Lekarz zaleci przyjmowanie opcji dwudniowego dawkowania rozdzielonego albo opcji jednodniowego dawkowania porannego.

zewnętrzne:

Należy wykonać kroki od 1 do 3, aby wymieszać roztwór łyżką lub wstrząsnąć dobrze zamkniętym pojemnikiem i przyjąć lek PLENVU:
Krok 1a: Wsypać Dawkę 1 do pojemnika do mieszania dołączonego do leku PLENVU.

W opakowaniu znajduje się:

• opakowanie

Schemat jednodniowego dawkowania rano
Przyjąć Dawkę 1 rano w dniu kolonoskopii między 3.00 a 7.00.
Przyjąć Dawkę 2 około 2 godziny po rozpoczęciu przyjmowania Dawki 1. Dawkę 2 należy ukończyć co najmniej 2 godziny przed zabiegiem kolonoskopii.

• opakowanie wewnętrzne:

• pojemnik do mieszania ze • druki informacyjne i informacja
zdejmowanym wieczkiem:

A
WK
DA 1

dla pacjenta
Druki
informacyjne
i informacja
dla pacjenta

Krok 1b: Dodać wody do linii napełnienia. Należy dodać co najmniej 16 fl oz (450 ml).
Opakowanie wewnętrzne zawiera:

• Dawkę 1
Dawka 1

• Dawkę 2 Saszetkę A i Dawkę 2 Saszetkę B (przyjmowane razem)
Dawka 2
saszetka
A

NAPEŁNIĆ
DO LINII

Dawka 2
saszetka
B

Krok 1c: Wymieszać lek PLENVU łyżką albo dobrze zamknąć pojemnik i wstrząsnąć aż do całkowitego rozpuszczenia leku. Może to potrwać 2–3 minuty.
WYMIESZAĆ

LUB

Dodatkowe materiały:
• Woda (do wymieszania z lekiem PLENVU).
• Nożyczki (opcjonalnie do przecięcia saszetek na zaznaczonej linii).
• Łyżeczka (opcjonalnie do wymieszania leku PLENVU z wodą. Roztwór można też wymieszać przez wstrząśnięcie po szczelnym zamknięciu wieczka. Patrz krok 1c poniżej).
Ważne informacje o leku PLENVU:
• Należy wypić całość Dawki 1 (jedna saszetka) i Dawki 2 (dwie saszetki) leku PLENVU dla każdej opcji dawkowania. Dawkę 2 należy ukończyć co najmniej 2 godziny przed
zabiegiem kolonoskopii. Nie dodawać żadnych innych składników do leku PLENVU.
• Lek PLENVU należy wymieszać z wodą.
• Wolno pić jedynie klarowne płyny przed przyjęciem, w trakcie przyjmowania i po przyjęciu leku PLENVU, do 2 godzin przed kolonoskopią, aby zapobiec odwodnieniu.
• Ważne, aby wypijać dodatkowe ilości klarownych płynów wymienione w Instrukcji użycia.
Przykłady klarownych płynów to:
woda
czysty rosół
herbata ziołowa, czarna lub kawa
rozcieńczone (z koncentratu) klarowne soki owocowe (bez miąższu), w tym sok jabłkowy lub z białych winogron
klarowny napój
galaretka (bez owoców ani posypki)
lody wodne na patyku (bez kawałków owoców lub miazgi owocowej)
przecedzona lemoniada z limonek lub cytryn
• Nie spożywać alkoholu, mleka, produktów w kolorze czerwonym lub fioletowym ani pokarmów zawierających miąższ.
• Nie przyjmować innych środków przeczyszczających podczas przyjmowania produktu PLENVU.
• Nie przyjmować żadnych leków doustnych w ciągu 1 godziny przed rozpoczęciem lub po rozpoczęciu każdej dawki leki PLENVU.
• Nie spożywać stałych pokarmów podczas przyjmowania leku PLENVU aż do czasu zakończenia kolonoskopii.
• Schemat dawkowania dwudniowego rozdzielonego
W dniu przed kolonoskopią można zjeść lekkie śniadanie, a następnie lekkie drugie śniadanie.
Należy skończyć drugie śniadanie co najmniej 3 godziny przed rozpoczęciem przyjmowania leku PLENVU.
Po rozpoczęciu przyjmowania leku PLENVU można pić jedynie klarowne płyny.
• Schemat jednodniowego dawkowania rano
W dniu przed kolonoskopią można zjeść lekkie śniadanie, a następnie lekkie drugie śniadanie. Na obiad można zjeść czysty rosół i (lub) jogurt naturalny.
Obiad należy spożyć do godziny około 20.00.
Po rozpoczęciu przyjmowania leku PLENVU można pić jedynie klarowne płyny.
• Nie jeść rano w dniu kolonoskopii.

WSTRZĄSNĄĆ

Krok 2: Wypić całą zawartość pojemnika do mieszania w ciągu 30 minut.
Jeśli pacjent odczuwa ostry ból lub dyskomfort w jamie brzusznej, może na krótko przerwać przyjmowanie leku PLENVU, a następnie kontynuować lub pić mniejsze łyki leku
PLENVU, aby wydłużyć dawkowanie poza okres 30 minut. Jeśli ostry ból brzucha nie ustępuje, należy udać się do lekarza.

Krok 3: Przepłukać pojemnik do mieszania wodą. Ponownie napełnić do linii napełnienia klarownym płynem. Będzie to około 16 fl oz (500 ml). Wypić całą zawartość
pojemnika do mieszania w ciągu 30 minut. Wykaz klarownych płynów patrz górna część Instrukcji użycia.

NAPEŁNIĆ
DO LINII

Jeśli po przyjęciu leku PLENVU u pacjenta pojawią się wzdęcia lub rozstrój żołądka, należy odczekać z przyjęciem Dawki 2, aż dolegliwości żołądkowe miną.
Dawka 2: Przepłukać pojemnik do mieszania wodą. Powtórzyć Kroki 1, 2 i 3, ale tym razem dla Dawki 2 należy jednocześnie wsypać zawartość dwóch saszetek (Dawka 2
Saszetka A i Dawka 2 Saszetka B) do pojemnika do mieszania. Bardzo ważne jest, aby pić dodatkowe klarowne płyny, lecz należy przestać pić na 2 godziny
przed kolonoskopią.
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Schemat dwudniowego dawkowania rozdzielonego
Przyjąć Dawkę 1 wieczorem między 16.00 a 20.00.
Przyjąć Dawkę 2 następnego ranka, w dniu kolonoskopii. Powinno to nastąpić około 12 godzin (między 4.00 a 8.00 rano) po rozpoczęciu przyjmowania Dawki 1. Dawkę 2 należy
ukończyć co najmniej 2 godziny przed zabiegiem kolonoskopii.
Należy postępować wg kroków od 1 do 3, aby wymieszać roztwór łyżką lub wstrząsnąć dobrze zamkniętym pojemnikiem i przyjąć lek PLENVU:
Krok 1a: Wsypać Dawkę 1 do pojemnika do mieszania dołączonego do leku PLENVU.
A
WK
DA 1

Krok 1b: Dodać wody do linii napełnienia. Należy dodać co najmniej 16 fl oz (450 ml).

NAPEŁNIĆ
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Krok 1c: Wymieszać lek PLENVU łyżką albo dobrze zamknąć pojemnik i wstrząsnąć aż do całkowitego rozpuszczenia leku. Może to potrwać 2–3 minuty.
WYMIESZAĆ
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WSTRZĄSNĄĆ

LUB
Krok 2: Wypić całą zawartość pojemnika do mieszania w ciągu 30 minut.
Jeśli pacjent odczuwa ostry ból lub dyskomfort w jamie brzusznej, może na krótko przerwać przyjmowanie leku PLENVU, a następnie kontynuować lub pić mniejsze łyki leku
PLENVU, aby wydłużyć dawkowanie poza okres 30 minut. Jeśli ostry ból brzucha nie ustępuje, należy udać się do lekarza.

Krok 3: Przepłukać pojemnik do mieszania wodą. Ponownie napełnić do linii napełnienia klarownym płynem. Będzie to około 16 fl oz (450 ml). Wypić całą zawartość
pojemnika do mieszania w ciągu 30 minut. Przez wieczór nadal pić dodatkowe klarowne płyny. Wykaz klarownych płynów patrz górna część Instrukcji użycia.

NAPEŁNIĆ
DO LINII

Jeśli po przyjęciu leku PLENVU u pacjenta pojawią się wzdęcia lub rozstrój żołądka, należy odczekać z przyjęciem Dawki 2, aż dolegliwości żołądkowe miną.

Wyprodukowano dla:
Salix Pharmaceuticals, odział
Valeant Pharmaceuticals North America LLC
Bridgewater, NJ 08807 USA

Dawka 2: Przepłukać pojemnik do mieszania wodą. Powtórzyć Kroki 1, 2 i 3, ale tym razem dla Dawki 2 należy jednocześnie wsypać zawartość dwóch saszetek (Dawka
2 Saszetka A i Dawka 2 Saszetka B) do pojemnika do mieszania. Bardzo ważne jest, aby pić dodatkowe klarowne płyny, lecz należy przestać pić na 2 godziny
przed kolonoskopią.

Wytwórca:
Norgine Limited
7 Tir-y-berth Industrial Estate
New Road, Tir-y-berth
Hengoed, CF82 8SJ
Wielka Brytania (GBR)
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