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CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO 

 

 

1. NAZWA WŁASNA PRODUKTU LECZNICZEGO 

 

Fleet Phospho-soda (24,4 g + 10,8 g)/45 ml roztwór doustny 

 

 

2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY SUBSTANCJI CZYNNYCH 

 

1 ml roztworu zawiera: 

Sodu diwodorofosforan dwuwodny 0,542 g  

Disodu fosforan dwunastowodny   0,24 g 

 

45 ml roztworu zawiera: 

Sodu diwodorofosforan dwuwodny 24,4 g 

Disodu fosforan dwunastowodny 10,8 g 

 

45 ml roztworu zawiera 5,0 g sodu   

Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1   

 

 

3. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA 

 

Roztwór doustny. Przejrzysty, bezbarwny roztwór o zapachu imbirowo-cytrynowym, 

niezawierający osadów ani zmętnień. 

 

 

4. SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE 

 

4.1 Wskazania 

 

Produkt przeznaczony do stosowania jako środek oczyszczający jelito grube przed badaniem 

endoskopowym, badaniem radiologicznym lub operacją jelita grubego. 

 

Środki przeznaczone do oczyszczania jelita nie mogą być stosowane w leczeniu zaparć.  

 

4.2 Dawkowanie i sposób podawania 

 

Stosować wyłącznie u osób dorosłych. Nie należy podawać dzieciom w wieku poniżej 15 lat. 

Osoby w podeszłym wieku: stosować tak jak u osób dorosłych. 

 

Przyjmowanie produktu 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. 
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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 

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. 
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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 produktu. 

 

4.3 Przeciwwskazania 

 

Nie stosować: 

 u dzieci poniżej 15 lat 

 jeśli występują nudności, wymioty lub ból brzucha 

 jeśli występuje nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję 

pomocniczą 

 

Nie stosować u pacjentów z: 

 zastoinową niewydolnością serca 

 znaczącą klinicznie niewydolnością nerek 

 wodobrzuszem 

 rozpoznaną lub podejrzewaną przeszkodą w przewodzie pokarmowym 

 wrodzonym lub nabytym rozszerzeniem okrężnicy (megacolon) 

 perforacją przewodu pokarmowego 

 niedrożnością jelit 

 czynną chorobą zapalną jelit 

 

4.4 Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania 

 

Stosowanie produktu Fleet Phospho-soda u pacjentów w podeszłym wieku wiązało się 

w rzadkich przypadkach z ciężkimi i potencjalnie śmiertelnymi w skutkach 

zaburzeniami elektrolitowymi. Przed zastosowaniem produktu Fleet Phospho-soda u 

pacjentów z grupy wysokiego ryzyka należy starannie rozważyć wskaźnik korzyści 

do ryzyka. 

 

Zalecając pacjentom produkt Fleet Phospho-soda należy zwrócić szczególną uwagę na 

przeciwwskazania oraz znaczenie odpowiedniego nawodnienia. W przypadku 

pacjentów należących do grupy wysokiego ryzyka (patrz poniżej oraz punkt 4.2 i 4.3) 

szczególną uwagę należy także zwrócić na znaczenie oznaczenia stężenia elektrolitów – 

wyjściowego i po zastosowaniu produktu. 
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Stosować ostrożnie u pacjentów z chorobą serca, zwiększonym ryzykiem zaburzeń 

czynności nerek, ostrym zawałem mięśnia sercowego, niestabilną dusznicą bolesną, 

istniejącymi uprzednio zaburzeniami elektrolitowymi, zwiększonym ryzykiem 

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, patrz niżej) oraz u pacjentów wyniszczonych 

lub w podeszłym wieku. U tych pacjentów z grupy wysokiego ryzyka należy 

rozważyć oznaczenie stężenia sodu, potasu, wapnia, chlorków, dwuwęglanów, 

fosforanów, azotu mocznikowego i kreatyniny – wyjściowego i po zastosowaniu 

produktu. 

 

Istnieje ryzyko zwiększonego stężenia sodu i fosforanów oraz zmniejszonego stężenia 

wapnia i potasu w surowicy, co może prowadzić do wystąpienia hipernatremii, 

hiperfosfatemii, hipokalcemii, hipokaliemii i kwasicy. 

 

Produkt należy stosować ostrożnie u pacjentów z kolostomią lub ileostomią oraz u 

pacjentów na diecie bezsolnej, ponieważ mogą wystąpić zaburzenia równowagi 

elektrolitowej, odwodnienie lub zaburzenia równowagi kwasowo-zasadowej. 

 

Pacjentów należy uprzedzać, że wystąpią u nich częste, płynne stolce. Pacjentów 

należy zachęcać do wypijania możliwie największej ilości płynów w celu 

zapobieżenia odwodnieniu. Niewystarczająca podaż płynów podczas stosowania 

wszelkich skutecznych środków przeczyszczających może prowadzić do nadmiernej 

utraty płynów i w następstwie spowodować odwodnienie i hipowolemię. Odwodnienie 

i hipowolemia będące wynikiem działania środków przeczyszczających mogą ulec 

zaostrzeniu w przypadku niewystarczającej podaży płynów przyjmowanych doustnie, 

nudności, wymiotów, utraty apetytu lub stosowania diuretyków, inhibitorów 

konwertazy angiotensyny (ang. ACE-I - Angiotensin Converting Enzyme Inhibitor), 

leków blokujących receptor angiotensyny (ang. ARBs - Angiotensin Receptor 

Blockers) oraz niesteroidowych leków przeciwzapalnych (NLPZ) i wiązać się z 

rozwojem ostrej niewydolności nerek. Istnieją doniesienia o rzadkich przypadkach 

ostrej niewydolności nerek związanej z przyjmowaniem środków przeczyszczających, 

w tym także fosforanów sodu i PEG-3350. 

 

Odnotowano występowanie bardzo rzadkich przypadków wapnicy nerek związanej z 

przemijającą niewydolnością nerek i niewydolnością nerek u pacjentów stosujących fosforany 

sodu w celu oczyszczenia jelita; większość z nich dotyczyła kobiet w podeszłym wieku 

przyjmujących leki przeciwnadciśnieniowe lub inne produkty lecznicze, takie jak diuretyki 

lub niesteroidowe leki przeciwzapalne (NLPZ), których stosowanie może przyczynić się do 

odwodnienia. Przed podaniem preparatów przeczyszczających należy ocenić stan 

nawodnienia u pacjentów ze schorzeniami mogącymi predysponować do wystąpienia 

odwodnienia oraz u pacjentów przyjmujących leki mogące powodować zmniejszenie 

wskaźnika filtracji kłębkowej, takie jak inhibitory konwertazy angiotensyny (ACE-I) czy leki 

blokujące receptor angiotensyny (ARBs). Wszelkie odchylenia należy leczyć w sposób 

właściwy. Produkt Fleet Phospho-soda należy stosować zgodnie z zaleceniami, ze 

zwróceniem szczególnej uwagi na znane przeciwwskazania i odpowiednie nawodnienie 

pacjenta. 

 

Produkt działa zwykle przez okres od ½ godziny do 6 godzin. Pacjenta należy pouczyć, że 

jeśli w ciągu 6 godzin po przyjęciu produktu Fleet Phospho-soda nie wystąpią wypróżnienia, 
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powinien niezwłocznie zaprzestać przyjmowania produktu i skontaktować się z lekarzem, 

ponieważ może dość do odwodnienia. 

  

W bardzo rzadkich przypadkach w badaniach endoskopowych obserwowano 

pojedyncze lub mnogie, punktowe, podobne do aft zmiany zlokalizowane w odcinku 

prostniczo-esiczym. Były to albo grudki chłonne albo drobne nacieki zapalne albo też 

miejscowy obrzęk czy uszkodzenie nabłonka, które ujawniły się po oczyszczeniu 

okrężnicy. Anomalie te nie mają znaczenia klinicznego i ustępują samoistnie bez 

żadnego leczenia. 

 

Rzadko może występować niewielkie wydłużenie odstępu QT jako wynik 

nierównowagi elektrolitowej, takiej jak hipokalcemia lub hipokaliemia. Klinicznie 

zmiany te są bez znaczenia. 

 

4.5 Interakcje z innymi lekami i inne rodzaje interakcji 

 

Należy stosować ostrożnie u pacjentów przyjmujących leki blokujące kanał 

wapniowy, leki moczopędne, preparaty litu lub inne leki mogące wpływać na stężenie 

elektrolitów, ze względu na możliwość wystąpienia hiperfosfatemii, hipokalcemii, 

hipokaliemii, odwodnienia z towarzyszącą hipernatremią lub kwasicy. 

 

Podczas przyjmowania produktu 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 sie także ostrożność w przypadku stosowania leków wydłużających odstęp QT. 

 

Nie należy równocześnie stosować żadnych innych preparatów fosforanu sodu.  

 

4.6 Ciąża i laktacja 

 

Brak jest danych klinicznych dotyczących stosowania produktu Fleet Phospho-soda w 

czasie ciąży oraz wyników badań na zwierzętach dotyczących wpływu produktu Fleet 

Phospho-soda na przebieg ciąży, rozwój zarodka (płodu), przebieg porodu lub rozwój 

pourodzeniowy. Potencjalne zagrożenie dla człowieka nie jest znane. Produktu Fleet 

Phospho-soda nie wolno stosować w okresie ciąży, jeśli nie jest to bezwzględnie 

konieczne. 

 

Nie wiadomo, czy produkt Fleet Phospho-soda przenika do mleka matki. Ponieważ 

fosforan sodu może przenikać do mleka matki, zaleca się odrzucanie odciągniętego 

mleka od chwili przyjęcia pierwszej dawki do 24 godzin po przyjęciu drugiej dawki 

roztworu oczyszczającego jelita. Kobiety nie powinny karmić dzieci własnym 

pokarmem przez 24 godziny po przyjęciu drugiej dawki produktu Fleet Phospho-soda. 

 

4.7 Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania urządzeń 

mechanicznych 

 

Nie dotyczy 
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4.8 Działania niepożądane 

 

ZABURZENIA SERCA 
Bardzo rzadko (<1/10 000), łącznie z pojedynczymi przypadkami 
Zawał mięśnia sercowego 

Niemiarowość serca 

 

ZABURZENIA ŻOŁĄDKA I JELIT 
Bardzo często (>1/10)  
Nudności 

Ból brzucha 

Wzdęcie brzucha 

Biegunka 

 
Często (>1/100,<1/10) 
Wymioty 

Anomalie w obrazie kolonoskopowym (pojedyncze lub mnogie, punktowe, podobne do aft 

zmiany zlokalizowane w odcinku esiczo-prostniczym, które nie mają znaczenia klinicznego i 

ustępują samoistnie bez żadnego leczenia) 

 

ZABURZENIA OGÓLNE I STANY W MIEJSCU PODANIA 
Bardzo często (>1/10)  
Dreszcze 

Osłabienie 

 
Często (>1/100,<1/10) 
Ból w klatce piersiowej 

 

ZABURZENIA UKŁADU IMMUNOLOGICZNEGO 
Bardzo rzadko (<1/10 000), łącznie z pojedynczymi przypadkami 
Nadwrażliwość 

 

ZABURZENIA METABOLIZMU I ODŻYWIANIA 
Niezbyt często (>1/1 000, <1/100) 

Odwodnienie 

 

Bardzo rzadko (<1/10 000), łącznie z pojedynczymi przypadkami 
Hiperfosfatemia 

Hipokalcemia 

Hipokaliemia 

Hipernatremia 

Kwasica metaboliczna 

Tężyczka 

 

ZABURZENIA MIĘŚNIOWO-SZKIELETOWE I TKANKI ŁĄCZNEJ 
Bardzo rzadko (<1/10 000), łącznie z pojedynczymi przypadkami 
Skurcze mięśniowe 

 

ZABURZENIA UKŁADU NERWOWEGO 
Bardzo często (>1/10)  
Zawroty głowy 

 

Często (>1/100,<1/10) 
Ból głowy 
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Bardzo rzadko (<1/10 000), łącznie z pojedynczymi przypadkami 
Parestezje 

Utrata przytomności 

 

ZABURZENIA NEREK I DRÓG MOCZOWYCH 
Bardzo rzadko (<1/10 000), łącznie z pojedynczymi przypadkami 
Ostra niewydolność nerek 

Przewlekła niewydolność nerek 

Wapnica nerek 

 

ZABURZENIA SKÓRY I TKANKI PODSKÓRNEJ 
Bardzo rzadko (<1/10 000), łącznie z pojedynczymi przypadkami 
Alergiczne zapalenie skóry 

 

4.9 Przedawkowanie 

 

Odnotowano śmiertelne przypadki hiperfosfatemii z towarzyszącą hipokalcemią, 

hipernatremią i kwasicą związane z zastosowaniem produktu Fleet Phospho-soda w 

nadmiernych dawkach, podaniem go dzieciom lub pacjentom z zaparciem. 

 

U pacjentów po przedawkowaniu występowały następujące objawy: odwodnienie, hipotensja, 

tachykardia, bradykardia, tachypnoe, zatrzymanie akcji serca, wstrząs, niewydolność 

oddechowa, duszność, drgawki, niedrożność porażenna jelit, niepokój, ból. Przedawkowanie 

może prowadzić do podwyższenia stężeń sodu i fosforu oraz obniżenia stężeń wapnia i potasu 

w surowicy krwi. W takich przypadkach może wystąpić hipernatremia, hiperfosfatemia, 

hipokalcemia, hipokaliemia i kwasica.  

 

 

Istnieją także udokumentowane przypadki całkowitego powrotu do stanu prawidłowego po 

przedawkowaniu leku, zarówno u dzieci, którym przypadkowo podano produkt Fleet 

Phospho-soda, jak również u pacjentów z zaparciem, z których jeden otrzymał dawkę 

sześciokrotnie przekraczającą dawkę zalecaną.  

 

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. 

 

5. WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE  

 

5.1 Właściwości farmakodynamiczne 

 

Kod ATC: A06AD17 - Osmotyczny lek przeczyszczający  

 

Fleet Phospho-soda jest przeczyszczającym produktem leczniczym 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. 

 

5.2 Właściwości farmakokinetyczne 

 

Nie dotyczy 
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5.3 Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie 

 

Nie prowadzono badań toksyczności reprodukcyjnej u zwierząt. 

 

6. SZCZEGÓŁOWE DANE FARMACEUTYCZNE 

 

6.1 Wykaz substancji pomocniczych 

 

Glicerol (99%) 

Sacharyna sodowa 

Sodu benzoesan 

Aromat imbirowo-cytrynowy 

Woda oczyszczona 

 

Skład aromatu imbirowo-cytrynowego: 

Oleożywica imbirowa 

Alkohol 

Olejek cytrynowy 

Olejek cytrynowy częściowo pozbawiony terpenów 

Kwas cytrynowy 

Woda oczyszczona 

 

6.2 Niezgodności farmaceutyczne 

 

Nie dotyczy. 

 

6.3 Okres ważności 

 

3 lata. 

 

6.4 Specjalne środki ostrożności przy przechowywaniu 

 

Przechowywać w temperaturze poniżej 25C. 

 

6.5 Rodzaj i zawartość opakowania 

 

2 butelki po 45 ml. Butelki z HDPE z polipropylenową zakrętką, zabezpieczone folią 

aluminiową w tekturowym pudełku. 

 

6.6 Instrukcja dotycząca użytkowania produktu leczniczego 

 

Bez szczególnych wymagań. 

 

7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA 

DOPUSZCZENIE DO OBROTU 

 

Laboratorios Casen-Fleet S. L. 

Autovia de Logroño, km. 13,300 

50180 Utebo, Zaragoza 

Hiszpania 
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8. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU 

 

9441 

 

9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO 

OBROTU / DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA 

 

15-07-2002 / 28-05-2007 / 07-09-2007 / 21-05-2008 

 

10. DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU 

CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO 

 

21-05-2008 


