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ULOTKA DLA PACJENTA 

 

Należy przeczytać uważnie całą ulotkę, ponieważ zawiera ona ważne informacje dla pacjenta. 
 

Lek ten jest dostępny bez recepty, aby można było leczyć niektóre schorzenia bez pomocy lekarza. 

Aby jednak uzyskać dobry wynik leczenia, należy stosować lek Fleet Phospho-soda ostrożnie 

i zgodnie z informacją w ulotce. 

 Należy zachować tę ulotkę, aby można ją było przeczytać ponownie w razie potrzeby. 

 Należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty, gdy potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja. 

 

Fleet Phospho-soda 

(Natrii dihydrophosphas + Natrii hydrophosphas) 

 (24,4 g + 10,8 g) /45 ml 

Roztwór doustny 

 

1 ml roztworu zawiera: 

Substancje czynne: 

Sodu diwodorofosforan dwuwodny 0,542 g  

Disodu fosforan dwunastowodny   0,24 g 

 

45 ml roztworu (1 butelka) zawiera: 

Substancje czynne: 

Sodu diwodorofosforan dwuwodny 24,4 g 

Disodu fosforan dwunastowodny 10,8 g 

 

Substancje pomocnicze: glicerol (99%), sacharyna sodowa, sodu benzoesan, aromat 

imbirowo-cytrynowy, woda oczyszczona  

 

45 ml roztworu (1 butelka) zawiera 5,0 g sodu. 

2 butelki o pojemności 45 ml w opakowaniu. 

  

Podmiot odpowiedzialny: 

Laboratorios Casen-Fleet S. L. 

Autovia de Logroño, km. 13,300 

50180 Utebo, Zaragoza 

Hiszpania 
 

Wytwórca: 

Laboratorios Casen-Fleet S. L. 

Autovia de Logroño, km. 13,300 

50180 Utebo, Zaragoza 

Hiszpania 
 

Spis treści ulotki: 

1. Co to jest lek Fleet Phospho-soda i w jakim celu się go stosuje 

2. Zanim zastosuje się lek Fleet Phospho-soda 

3. Jak stosować lek Fleet Phospho-soda 

4. Możliwe działania niepożądane 

5. Przechowywanie leku Fleet Phospho-soda 

6. Inne informacje 
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1. CO TO JEST LEK FLEET PHOSPHO-SODA  I W JAKIM CELU SIĘ GO 

STOSUJE 

 

Fleet Phospho-soda jest lekiem przeczyszczającym w postaci roztworu soli, który w wyniku 

procesów osmotycznych zwiększa retencję płynu w świetle jelita cienkiego. Nagromadzenie 

płynu w jelicie krętym prowadzi do jego rozszerzenia i, w następstwie, pobudza perystaltykę i 

wywołuje wypróżnienie.  

 

Fleet Phospho-soda jest lekiem przeznaczonym do oczyszczania jelita grubego przed 

badaniem radiologicznym, endoskopowym lub operacją. 

 

Leku Fleet Phospho-soda nie należy stosować w leczeniu zaparć.  

 

2. ZANIM ZASTOSUJE SIĘ LEK FLEET PHOSPHO-SODA   

 

Nie stosować leku Fleet Phospho-soda, jeśli: 

 występuje nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję 

pomocniczą, 

 pacjent jest w wieku poniżej 15 lat 

 występują nudności, wymioty lub ból brzucha, 

 występuje zastoinowa niewydolność serca 

 występuje znacząca klinicznie niewydolność nerek, 

 występuje wodobrzusze, 

 istnieje podejrzenie obecności przeszkody lub stwierdzono przeszkodę w przewodzie 

pokarmowym, 

 występuje wrodzone lub nabyte rozszerzenie okrężnicy (megacolon), 

 występuje perforacja przewodu pokarmowego, 

 występuje niedrożność jelit, 

 występuje czynna choroba zapalna jelit. 

 

Zachować szczególną ostrożność stosując lek Fleet Phospho-soda, jeśli: 

 pacjent jest wyniszczony lub jest w podeszłym wieku, 

 występuje choroba serca, ostry zawał mięśnia sercowego lub niestabilna dusznica bolesna,  

 istnieje zwiększone ryzyko zaburzeń czynności nerek, 

 w przeszłości występowały zaburzenia elektrolitowe,  

 istnieje zwiększone ryzyko wystąpienia zaburzeń elektrolitowych (np. w przypadku 

odwodnienia, zalegania żołądkowego, zapalenia okrężnicy, niezdolności do przyjęcia 

doustnie odpowiedniej ilości płynów, nadciśnienia tętniczego lub innych stanów, w 

których pacjent przyjmuje leki mogące powodować odwodnienie) 

 u pacjenta wykonano kolostomię lub ileostomię, 

 pacjent stosuje dietę bezsolną. 

 

Należy skonsultować się z lekarzem, nawet jeśli powyższe ostrzeżenia dotyczą sytuacji 

występujących w przeszłości. 

 

U pacjentów z grupy wysokiego ryzyka należy rozważyć oznaczenie stężenia sodu, potasu, 

wapnia, chlorków, dwuwęglanów, fosforanów, azotu mocznikowego i kreatyniny – przed 

zastosowaniem leku i po jego zastosowaniu. 

 

Po przyjęciu leku Fleet Phospho-soda występują częste, płynne stolce. Należy wypijać 

możliwie największą ilość płynów, aby zapobiec odwodnieniu. Niewystarczająca podaż 
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płynów może prowadzić do nadmiernej utraty płynów i w następstwie spowodować 

odwodnienie i hipowolemię. 

 

Lek działa zwykle przez okres od ½ godziny do 6 godzin. Jeśli w ciągu 6 godzin po przyjęciu 

leku Fleet Phospho-soda nie wystąpią wypróżnienia, należy niezwłocznie zaprzestać 

przyjmowania leku i skontaktować się z lekarzem, ponieważ może dojść do odwodnienia. 

 

Lek Fleet Phospho-soda może nieznacznie zmieniać rytm pracy serca w wyniku 

nierównowagi elektrolitowej, ale zmiany te zwykle nie powodują problemów. 

 

Stosowanie leku Fleet Phospho-soda u dzieci 

Leku nie należy stosować u dzieci w wieku poniżej 15 lat. 

 

Stosowanie leku Fleet Phospho-soda u pacjentów z zaburzeniami czynności nerek lub 

wątroby 

Przed zastosowaniem leku należy poradzić się lekarza. 

 

Stosowanie leku Fleet Phospho-soda u pacjentów w podeszłym wieku 

Przed zastosowaniem leku należy poradzić się lekarza. 

 

Ciąża 

Leku nie należy stosować w ciąży, jeśli nie jest to bezwzględnie konieczne. 

 

Karmienie piersią 

Przed zastosowaniem leku należy poradzić się lekarza. 

 

Prowadzenie pojazdów i obsługa maszyn 

Lek nie wpływa na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn. 

 

Stosowanie innych leków 

Niektóre leki mogą wpływać na działanie leku Fleet Phospho-soda.  

Należy poinformować farmaceutę lub lekarza o wszystkich przyjmowanych ostatnio lekach, 
nawet tych, które wydawane są bez recepty. W szczególności należy poinformować lekarza o 

przyjmowaniu: leków blokujących kanał wapniowy, leków moczopędnych, preparatów litu 

lub innych leków wpływających na gospodarkę wodno-elektrolitową.  

 

Podczas stosowania leku Fleet Phospho-soda wchłanianie innych leków z przewodu 

pokarmowego może być opóźnione lub nawet całkowicie uniemożliwione. Skuteczność 

regularnie stosowanych leków doustnych, takich jak doustne leki antykoncepcyjne, leki 

przeciwpadaczkowe, przeciwcukrzycowe, antybiotyki może być zmniejszona lub całkowicie 

zniesiona. 

 

Zaleca się ostrożność w przypadku stosowania leków wydłużających odstęp QT. 

 

Nie należy równocześnie stosować żadnych innych preparatów fosforanu sodu.  

 

3. JAK STOSOWAĆ LEK FLEET PHOSPHO-SODA 

 

Lek Fleet Phospho stosuje się wyłącznie u osób dorosłych. 

Leku nie należy podawać dzieciom w wieku poniżej 15 lat. 

U osób w podeszłym wieku lek stosuje się tak jak u osób dorosłych.  

Lek Fleet Phospho-soda stosuje się doustnie. 
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Przyjmowanie leku Fleet Phospho-soda należy rozpocząć na dzień przed wyznaczonym 

badaniem lub zabiegiem.  

Jeśli badanie lub zabieg ma się odbyć przed godziną 12.00, lek należy przyjmować zgodnie z 

instrukcją dla wizyt porannych, natomiast w przypadku, gdy badanie lub zabieg ma się odbyć 

po godzinie 12.00, lek należy przyjmować zgodnie z instrukcją dla wizyt popołudniowych. 

 

W trakcie przyjmowania leku Fleet Phospho-soda nie należy spożywać pokarmów stałych.  

 

Ścisła dieta i jednoczesne przyjmowanie leku Fleet Phospho-soda może spowodować 

wystąpienie nudności. Aby temu zapobiec, należy pić maksymalne ilości płynów. 

W instrukcjach podano minimalne ilości płynów, które należy wypić. 

 

WIZYTA PORANNA 
 

Dzień przed wizytą: 

 

Godzina 7.00 

Zamiast śniadania należy wypić co najmniej 1 pełną szklankę klarownego płynu lub 

wody. W razie pragnienia można wypić więcej. 

„Klarowny płyn” oznacza bulion, sok owocowy bez miąższu, czarną herbatę lub czarną 

kawę, napoje gazowane lub niegazowane. 

 

Dawka pierwsza. Zaraz potem należy rozcieńczyć 45 ml produktu w ½ szklanki (120 ml) 

zimnej wody. Należy wypić przygotowany roztwór, popijając co najmniej 1 pełną 

szklanką (240 ml) zimnej wody.  

Należy pić jak najwięcej płynów, aby uzupełnić płyny tracone w czasie wypróżnień. 

 

Godzina 13.00 

Zamiast obiadu należy wypić co najmniej 3 pełne szklanki (720 ml) klarownego płynu lub 

wody. W razie pragnienia można wypić więcej. 

 

Godzina 19.00 

Zamiast kolacji należy wypić co najmniej 1 pełną szklankę klarownego płynu lub wody. 

W razie pragnienia można wypić więcej. 

 

Dawka druga. Zaraz potem należy rozcieńczyć 45 ml produktu w ½ szklanki (120 ml) 

zimnej wody. Należy wypić przygotowany roztwór, popijając co najmniej 1 pełną 

szklanką (240 ml) zimnej wody.  

 

W razie potrzeby można pić klarowne płyny lub wodę do godziny 24.00. 

Picie dużych ilości klarownych płynów daje większą pewność oczyszczenia jelita przed 

zabiegiem lub badaniem. 
 

WIZYTA POPOŁUDNIOWA 
 

Dzień przed wizytą: 

 

Godzina 13.00 

Można zjeść lekki posiłek, po czym nie wolno już spożywać żadnych pokarmów stałych 

aż do czasu odbycia zaplanowanego badania lub zabiegu. 

 

Godzina 19.00 
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Zamiast kolacji należy wypić co najmniej 1 pełną szklankę klarownego płynu lub wody. 

W razie pragnienia można wypić więcej. 

 

Dawka pierwsza. Zaraz potem należy rozcieńczyć 45 ml produktu w  ½ szklanki (120 ml) 

zimnej wody. Należy wypić przygotowany roztwór, popijając co najmniej 1 pełną 

szklanką (240 ml) zimnej wody. 

Należy pić jak najwięcej płynów, aby uzupełnić płyny tracone w czasie wypróżnień. 

 

Wieczorem, przed położeniem się spać, należy wypić co najmniej 3 pełne szklanki 

klarownego płynu lub wody. 

 

Dzień wizyty: 

 

Godzina 7.00 

Zamiast śniadania należy wypić co najmniej 1 pełną szklankę klarownego płynu lub 

wody. W razie pragnienia można wypić więcej. 

 

Dawka druga. Zaraz potem należy rozcieńczyć 45 ml produktu w  ½ szklanki (120 ml) 

zimnej wody. Należy wypić przygotowany roztwór, popijając co najmniej 1 pełną 

szklanką (240 ml) zimnej wody.  

Należy pić jak najwięcej płynów, aby uzupełnić płyny tracone w czasie wypróżnień. 

Picie dużych ilości klarownych płynów daje większą pewność oczyszczenia jelita przed 

zabiegiem lub badaniem. 

 

W razie potrzeby można pić klarowne płyny lub wodę do godziny 8.00 rano. 

 

Wypróżnienia występują zwykle w czasie od ½ godziny do 6 godzin po przyjęciu leku. 

 

W przypadku zażycia większej dawki leku Fleet Phospho-soda niż zalecana  

W razie przedawkowania leku lub przyjęcia go przez osobę, której nie został on zalecony,  

należy natychmiast zgłosić się do lekarza. 

Powrót do stanu prawidłowego, w przypadku toksycznych skutków przedawkowania leku, 

może zwykle nastąpić po nawodnieniu pacjenta, chociaż może być konieczne podanie 

dożylnie 10% roztworu glukonianu wapnia. 

 

W przypadku pominięcia dawki leku Fleet Phospho-soda 

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki. 

 

4. MOŻLIWE DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE 

 

Jak każdy lek, Fleet Phospho-soda może powodować działania niepożądane, chociaż nie u 

każdego one wystąpią. 

Bardzo często: nudności, ból brzucha, wzdęcie brzucha, biegunka, osłabienie, dreszcze, 

zawroty głowy. 

Często: wymioty, ból w klatce piersiowej, ból głowy. 

Niezbyt często: odwodnienie. 

Bardzo rzadko: nadwrażliwość, parestezje, alergiczne zapalenie skóry, skurcze mięśniowe, 

niemiarowość serca, zawał mięśnia sercowego, ostra niewydolność nerek, 

przewlekła niewydolność nerek, wapnica nerek, tężyczka, utrata 

przytomności. 
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U pacjentów z grupy wysokiego ryzyka (patrz punkt „Zachować szczególną ostrożność 

stosując lek Fleet Phospho-soda”) bardzo rzadko występują zaburzenia elektrolitowe takie 

jak: hiperfosfatemia, hipokalcemia, hipokaliemia, hipernatremia, kwasica metaboliczna. 

W obrazie endoskopowym  często obserwuje się pojedyncze lub mnogie, punktowe, podobne 

do aft zmiany zlokalizowane w odcinku esiczo-prostniczym. Zmiany te nie mają znaczenia 

klinicznego i ustępują samoistnie bez żadnego leczenia.  

 

W przypadku wątpliwości lub wystąpienia innych dolegliwości należy skontaktować się z 

lekarzem. 

 

5. PRZECHOWYWANIE LEKU FLEET PHOSPHO-SODA 

 

Lek należy przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci. 

Przechowywać w temperaturze poniżej 25C.  

Nie należy stosować leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu. 

 

6. INNE INFORMACJE 

 

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy zwrócić się do przedstawiciela 

podmiotu odpowiedzialnego. 

Ferring Pharmaceuticals SA Spółka Akcyjna Przedstawicielstwo w Polsce 

ul. Bonifraterska 17 

00-203 Warszawa 

Tel.: + 48 22 246 06 80, Fax: + 48 22 246 06 81 

 

Data zatwierdzenia ulotki: 21.05.2008 

 


