
Lekarz wykonujący badanie: ___________________
Adres: _________________________________________
Data badania:_____________ 
Godzina zgłoszenia się na badanie:___________
Uwagi: _______________________________________

W dniu poprzedzającym badanie...
Co MOŻNA robić:

•   Można zjeść TYLKO lekkie śniadanie lub wypić klarowne płyny; nie 
wolno jeść kolacji.

Czego NIE WOLNO robić:

•   NIE WOLNO pić mleka.
•   NIE WOLNO jeść ani pić niczego o czerwonym lub purpurowym 

zabarwieniu.
•   NIE WOLNO pić napojów alkoholowych.
Można pić następujące płyny:

•   Woda
•   Klarowne soki owocowe (bez miąższu), w tym jabłkowy, pomarańczowy, 

z białych winogron lub z białych żurawin
•   Lemoniada
•   Kawa lub herbata (NIE używać zabielacza na bazie mleka lub 

niezawierającego mleka)
•   Bulion z kurczaka
•   Desery zawierające żelatynę bez owoców i posypek 

(BEZ SKŁADNIKÓW CZERWONYCH LUB PURPUROWYCH)
Uwaga:
•   Zestaw do przygotowania jelita SUPREP jest osmotycznym środkiem 

przeczyszczającym przeznaczonym do oczyszczania jelita grubego 
przed zabiegiem kolonoskopii u pacjentów dorosłych i dzieci w wieku co 
najmniej 12 lat.

•   Należy poinformować lekarza o wszystkich przyjmowanych przez 
pacjenta lekach, w tym wydawanych na receptę i bez recepty, 
witaminach i suplementach ziołowych. Zestaw do przygotowania jelita 
SUPREP może wpływać na działanie innych leków

•   Leki przyjmowane doustnie mogą nie zostać prawidłowo wchłonięte, 
jeśli będą przyjęte w ciągu 1 godziny przed rozpoczęciem przyjmowania 
każdej dawki zestawu do przygotowania jelita SUPREP.

•   W przypadku stosowania antybiotyków tetracyklinowych lub 
fluorochinolonowych, żelaza, digoksyny, chloropromazyny lub 
penicylaminy należy je przyjąć na co najmniej 2 godziny przed przyjęciem 
i nie wcześniej niż po upływie co najmniej 6 godzin od przyjęcia zestawu 
do przygotowania jelita SUPREP.

•   Najczęstsze działania niepożądane u dorosłych (>2%) po podaniu 
zestawu do przygotowania jelita SUPREP obejmowały ogólny 
dyskomfort, wzdęcia, ból brzucha, nudności i wymioty.

•   W razie jakichkolwiek pytań dotyczących zestawu do przygotowania 
jelita SUPREP należy zadzwonić do swojego lekarza.

Informacje o tym produkcie można uzyskać, dzwoniąc pod numer  
1-800-874-6756 lub na naszej stronie internetowej www.suprepkit.com

SUPREP zestaw do przygotowania jelita podawany jest w dawkach 
podzielonych (2-dniowy schemat dawkowania). Należy przyjąć zawartość 
obu butelek (po 6 uncji), aby nastąpiło pełne przygotowanie jelita.

PIERWSZA DAWKA: Krok 1 należy rozpocząć o godzinie _______ wieczorem 
przed badaniem i postępować zgodnie z poniższymi wskazówkami:
Należy wykonać kroki 1 do 4, przyjmując zawartość jednej (1) butelki 
zawierającej 6 uncji przed pójściem spać:

DRUGA DAWKA: Krok 1 należy rozpocząć o godzinie _______ rano w 
dniu badania i postępować zgodnie z powyższymi wskazówkami:
W przypadku tej dawki należy powtórzyć powyższe kroki 1 do 4 i użyć 
drugiej butelki zawierającej 6 uncji.
UWAGA: Konieczne jest wypicie ostatniej szklanki wody co najmniej 
2 godziny przed kolonoskopią lub zgodnie z zaleceniami.

SUPREP  
 

(siarczan sodu, siarczan potasu i siarczan 
magnezu) 

roztwór doustny 
Dla dorosłych

(17,5 g / 3,13 g / 1,6 g) na 6 uncji

KROK 1

KROK 3

KROK 2

KROK 4

WAŻNE

Wlać JEDNĄ (1) butelkę 
zawierającą 6 uncji preparatu 
SUPREP do dostarczonego 
pojemnika.

Wypić CAŁY płyn znajdujący 
się w pojemniku.

Konieczne jest wypicie zawartości 
jeszcze dwóch (2) pojemników po 
16 uncji wody w ciągu następnej 
1 godziny.

Dostarczone w ramach usług edukacyjnych przezNależy zapoznać się z całością treści druków informacyjnych oraz instrukcji stosowa-
nia leku, które załączono do zestawu. ©2021 Braintree Laboratories, Inc. 012-271-v1-P marzec 2021

Dodać do pojemnika chłodną 
wodę pitną do linii odpowiadającej 
16 uncjom i wymieszać.
UWAGA: Przed użyciem rozcieńczyć 
koncentrat roztworu zgodnie ze 
wskazówkami.

LINIA 
NAPEŁNIANIA


