نظام تقسيم الجرعات ي ن
ليوم�
ف
تنظ� القولون الخاص بك،
إذا كنت تبدأ ® PLENVUي� المساء قبل ي

التحض�
إليك كيفية
ي

تنظ� القولون_______/_______/______ :
تاريخ ي

تنظ� القولون_______________________________ :
موقع ي

تنظ� القولون _______________ :ص/م
وقت ي

ال ش�ء ش
لل�ب بعد _______________ :ص/م
ي

® PLENVUالجرعة :1

مساء

® PLENVUالجرعة :2

التاريخ_________/______/______ :
يوم أ
السبوع :ا ،ث ،أر ،خ ،ج ،س ،أ

التاريخ_________/______/______ :
يوم أ
السبوع :ا ،ث ،أر ،خ ،ج ،س ،أ

الوقت ____________________ :ص

الوقت ____________________ :ص/م

مساء

صباح

جرعة 1
16
أونصة
)473

مليليرى(

صباحا
ً

16
أونصة
)473

مليليرى(

انتظر تقريبا

 12ساعة
PROCEDURE
من بداية الجرعة 1

نكهة المانجو

رطوبتك!
حافظ عىل
جرعة 1

جرعة 2
16
أونصة
)473

مليليرى(

16
أونصة
)473

مليليرى(

جاهز
للإجراء

من المهم أن شت�ب السوائل
التحض�.
الصافية قبل وأثناء وبعد
ي
16
أونصة
)473

مليليرى(

16
أونصة
)473

مليليرى(

نكهة المانجو

نكهة فوار الفواكه

الفعل واضح.
مالحظة :الحل
ي

تنظ� القولون
توقف عن ش�ب السوائل قبل ما ال يقل عن  12من ي
أو النحو الموىص به من قبل مقدم الرعاية الصحية الخاص بك.

خذ الجرعة 1

.1استخدم وعاء الخلط لمزج محتويات كيس الجرعة  1مع  16أونصة عىل أ
القل من الماء بالخفق أو باستخدام ملعقة ت
تماما .قد يستغرق هذا من  2إىل  3دقائق .خذ وقتك  -قم بإنهاء
ح� تذوب ً
الجرعة ببطء ف ي� غضون  30دقيقة.
ش
�ء ببطء خالل  30دقيقة.
 .2أعد ملء الحاوية بما ال يقل عن  16أونصة من السائل الخفيف .وخذ وقتك وأنهي كل ي

انتظر تقريبا  12ساعة من بداية الجرعة  ، 1ثم ...
خذ الجرعة 2

مليلي�) عىل أ
القل من الماء بالخفق أو باستخدام ملعقة ت
ت
تماما .قد يستغرق هذا من  2إىل 3
.1استخدم وعاء الخلط لمزج محتويات الجرعة ( 2الكيس أ والكيس ب) مع  16أونصة (473
ح� تذوب ً
دقائق .خذ وقتك  -قم بإنهاء الجرعة ببطء ف ي� غضون  30دقيقة.
ش
�ء ببطء خالل  30دقيقة.
 .2أعد ملء الحاوية بما ال يقل عن  16أونصة من السائل الخفيف .وخذ وقتك وأنهي كل ي

نصيحة مفيدة PLENVU® :يمكن بت�يده .استخدمه ف ي� غضون  6ساعات بعد مزجه بالماء
دواعي االستعمال
أ
ن
إيثيل� جاليكول  ، 3350أسكوربات الصوديوم  ،بك�يتات الصوديوم  ،حمض السكوربيك
®PLENVU
(البول ي
ي
 ،كلوريد الصوديوم  ،وكلوريد البوتاسيوم للمحلول الفمي) هو دواء يستخدمه الكبار لتنظيف القولون قبل
تنظ� القولون.
ي
معلومات هامة للسالمة
أ
أ
ف
ف
•ال تأخذ ® PLENVUإذا كان لديك انسداد ي� أمعائك (المعاء) انسداد) ،فتحة ي� جدار المعدة أو المعاء

أ
ف
ت
ال� يتم تفريغها من المعدة (احتباس المعدة) ،مشكلة ف ي�
(ثقب المعاء) ،مشكالت ي� الطعام أو أالسوائل ي
أ
جدا ،أو حساسية لي من
تحرك الطعام ببطء شديد من خالل المعاء (العلوص) ،أمعاء غليظة متوسعة ً
المكونات ف ي� ®.PLENVU
الرجاء االطالع عىل معلومات السالمة المهمة عىل ظهر الصفحة ومعلومات الوصفات الطبية الكاملة
المصاحبة لها ،بما ف ي� ذلك دليل االستطباب وتعليمات االستخدام.

التحض�
ابق رط ًبا لنجاح
ي
من المهم أن تبقى رط ًبا قبل وأثناء وبعد أخذ ®.PLENVU

ال حاجة لك ألن شت�ب الماء فقط-يمكنك تناول ما تختاره من السوائل الصافية .من أ
المثلة عىل السوائل الصافية:
• صودا صافية
• ش
الم�وبات الرياضية

• شوربة مرق صافية

عص� الليمون المصفى أو الليموناضة
• ي

ين
جيالت� (بدون فاكهة أو كريمة)
•

عص� فواكة خفيف معصور (بدون
• ي
لب)

• القهوة  /الشاي (بدون الحليب)

• المصاصات (بدون قطع من الفاكهة أو اللب)

أ
أ ن
ش
ش
�ء يحتوي عىل اللب.
ال ت�ب الكحول أو الحليب أو السوائل ذات اللون الحمر أو ال ي
رجوا� أو أي ي
توقف عن ش�ب السوائل عىل أ
ين
تنظ� القولون الخاص بك أو عىل النحو الموىص به من قبل مقدم الرعاية الصحية الخاص بك.
القل
ساعت� قبل ي

لمزيد من المعلومات حول ® ،PLENVUقم بزيارة myPLENVU.com
ن
المجا� عىل مدار  24ساعة 1-855-MY-PLENVU
أو اتصل عىل الخط الساخن
ي
معلومات هامة للسالمة (تتمة)
•من المهم أن شت�ب سوائل صافية كافية قبل وخالل وبعد استعمال ® .PLENVUتأكد من استهالك سوائل
أ
تنظ�
صافية إضافية بعد الدرعة الوىل والجرعة الثانية من ® .PLENVUتوقف عن ش�ب السوائل قبل ي
ين
بساعت� .2
القولون
•قبل تناول ® ،PLENVUتحدث مع طبيبك إذا كنت:
ف
ف
والتغ�ات ي� أمالح الدم (الكهارل).
خط�ة ف ي� سوائل الجسم (الجفاف)
ي
 -لديك مشكالت ي� خسارة ي
لديك مشكالت ف ي� القلب أو تتناول أدوية تؤثر عىل قلبك .قد يفكر طبيبك ف ي� الحصول عىل مخطط كهربيةالقلب ( )ECGإذا كنت ضمن خطر ت ز
م�ايد للإصابة بشذوذات نظم دقات القلب.
 لديك تاريخ من النوبات أو تتناول دواء مضاد نوبات.ف
لديك مشكالت ف ي� الكىل أو تتناول أدوية تؤثر عىل وظيفة الكىل .قد يرغب طبيبك ي� إجراء فحوصات دمتنظ� القولون لك.
قبل وبعد ي
أ
أ
ف
 لديك تاريخ من مشكالت ي� المعدة أو المعاء ،مثل التهاب القولون التقرحي ،انسداد المعاء ،أو فتحمشتبه ف� جدار المعدة أو أ
المعاء.
ي
 لديك مشكالت ف ي� البلع ،حرقة (ارتداد المعدة) ،أو إذا كنت تستنشق الغذاء أو السوائل ف ي� رئتيك عندتناول الطعام أو ش
ال�ب (ارتشاف).
ز
ديهيدروجين� (.)G6PD
 لديك حالة تدمر خاليا الدم الحمراء ،وتسمى نقص الجلوكوز -6فوسفاتي
 تنسحب من ش�ب الكحول.تعا� من بيلة الفينيل كيتون ( PLENVU® )PKUيحتوي عىل أ
ن
السبارتام بما يعادل  491ملغ من الفينيل
 ين
أالن� لكل عالج.
ي

ين
تخطط� للحمل.
حامل أون
 ي نتخطط� لقيام بالرضاعة الطبيعية.
تقوم� بالرضاعة الطبيعية أو
ي
أ
أ
أ
أ
ف
أخ� طبيبك عن جميع الدوية الخرى (بما ي� ذلك
• ® PLENVUقد يؤثر عىل كيفية عمل الدوية الخرى .ب
أ
ال� ال تتطلب وصفة طبية والفيتامينات والمكمالت العشبية) ت
ت
ال� تأخذها قبل أن تأخذ ®.PLENVU
ي
الدوية ي
أ
ف
ال تتناول الدوية الفموية خالل ساعة واحدة قبل أو بعد البدء ي� كل جرعة من ®.PLENVU
بقعا حمراء مرتفعة عىل جلدك (خاليا النحل)،
• أعراض الحساسية
ي
طفحا جلديًا ،حكةً ،
الخط�ة قد تشمل ً
ين
الشفت� ،اللسان ،والحنجرة ،ومشكالت ف ي� الكىل.
تورما ف ي� الوجه،
ً
الثار الجانبية أ
• ف� الدراسات الرسيرية مع ® ،PLENVUكانت آ
ال ثك� شيوعا ف ي� المر�ض الذين يتناولون
ي
® PLENVUهي الغثيان والقيء والجفاف وآالم البطن  /عدم الراحة.
نشجعك عىل البالغ عن التأث�ات الجانبية السلبية للعقاق� الموصوفة لدى إدارة الدواء والغذاء أ
المريكية.
إ
ي
ي
قم بزيارة  www.fda.gov/medwatchأو اتصل عىل الرقم 1-1088-FDA-800
للحصول عىل معلومات حول المنتج ،وتقارير عن أ
الحداث العكسية ،وتقارير شكوى حول المنتجات ،يرجى
االتصال بـ:

مركز االتصال لمعلومات منتج Salix
هاتف1-800-321-4576 :
فاكس1-510-595-8183 :
ت ن
و�salixmc@dlss.com :
بريد إلك� ي
الرجاء االطالع عىل معلومات السالمة المهمة ف ي� الصفحة ومعلومات الوصفات الطبية الكاملة المصاحبة
لها ،بما ف ي� ذلك دليل االستطباب وتعليمات االستخدام.

 PLENVUهي عالمة تجارية مسجلة لمجموعة ش�كات  Norgineمستخدمة بموجب ترخيص.
PLV.0116.USA.18
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أبرز معلومات الوصفات
هذه النقاط ال تشمل جميع المعلومات الالزمة الستخدام  PLENVUبأمان وفعالية .انظر معلومات وصف
 PLENVUالكاملة.
®( PLENVUالبول ي ن
ايثيل� جاليكول  ،3350أسكوربات الصوديوم ،بك�يتات الصوديوم ،حمض
ي
أ
السكوربيك ،كلوريد الصوديوم وكلوريد البوتاسيوم للمحلول الفمي)
أ
الموافقة الولية من الواليات المتحدة2006 :
--------------------------------------------دواعي االستعمال واالستخدام --------------------------------------------ين
 PLENVUهو ي ن
البالغ�)1( .
لتنظ� القولون عند
مل� أسموزي يوصف لتنظيف القولون استعدا ًدا ي
----------------------------------------------------الجرعة والتطبيق-----------------------------------------------------التحض� والتطبيق:
ي
ين
لتنظ� القولون ،وذلك باستخدام نظام الجرعات
جرعت� من PLENVU
•يجب تناول
للتحض� الكامل ي
ي
ين
"يوم� أو" "يوم واحد")1.2( .
•يجب ّ
حل  PLENVUف ي� الماء قبل تناوله)1.2( .
•يجب استهالك السوائل ش
الضافية بعد كل جرعة من  PLENVUف ي� كال نظامي
والم�وبات الصافية إ
الجرعات)1.5 ،1.2( .
•ال تتناول أ
الدوية الفموية خالل ساعة واحدة من بدء كل جرعة)2.7 ،1.2( .
نظام الجرعات:
ف
(حوال الساعة  4مساء إىل  8مساء) والجرعة  2ف ي� صباح
تنظ� القولون
•يومان :الجرعة  1ي� المساء قبل ي
ي
(حوال  12ساعة بعد بدء الجرعة )2.2 ،1.2( .)1
التال
ي
اليوم ي
ين
ساعت� عىل
(حوال  3صباحا إىل  7صباحا) و الجرعة  2بعد
تنظ� القولون
•
يوم واحد :الجرعة  1صباح ي
ي
أ
القل من الجرعة )3.2 ،1.2( .1
والتحض� والتطبيق انظر معلومات الوصف كاملة.
•للحصول عىل معلومات كاملة عن الجرعات،
ي
()3.2 ،2.2 ،1.2
--------------------------------------------------أشكال الجرعة والقوة --------------------------------------------------للمحلول الفمي :الجرعة أ
الوىل :كيس واحد مكتوب عليه الجرعة 1؛ الجرعة الثانية :كيسان مكتوب عليهما
الجرعة  2الكيس أ والجرعة  2الكيس ب.
•الجرعة  1تحتوي عىل  3.5أونصة ( 100غ) من البول ي ن
ايثيل� جاليكول (NF ،3350 )PEG؛  0.31أونصة
ي
( 9غ) من بك�يتات الصوديوم2 ،NF ،؛  0.070أونصة ( 2غ) من كلوريد الصوديومNF / USP ،؛ و0.035
أونصة ( 1غ) من كلوريد البوتاسيوم)3( .NF / USP ،
•تحتوي الجرعة  2الكيس أ عىل  1.41أونصة ( 40غ) من NF ،PEG 3350؛  0.11أونصة ( 3.2غ) من
كلوريد الصوديومNF / USP ،؛ و  0.04أونصة ( 1.2غ) من كلوريد البوتاسيوم)3( .NF / USP ،
•تحتوي الجرعة  2الكيس ب عىل  1.7أونصة ( 48.11غ) من أسكوربات الصوديوم.NF / USP ،
و  0.26أونصة ( 7.54غ) من حامض االسكوربيك)3( .NF / USP ،

----------------------------------------------------موانع االستعمال-----------------------------------------------------•انسداد الجهاز الهضمي ()6.5 ،4( )GI
•ثقب معوي ()6.5 ،4
•احتباس المعدة ()4
العلّوص ()4
• ِ
•تضخم القولون السمي ()4
•فرط الحساسية ألي مكون ف ي� )10.5 ،4( PLENVU

والحتياطات--------------------------------------------------
-------------------------------------------------المحاذير إالكا� ،وتقييم أ
ال�طيب ف
ت
الحث عىل ت
ز
والتفك� ف ي� إجراء
امنة،
الم�
دوية
ال
•خطر شذوذ السوائل والكهارلّ :
ي
ي
مخ�ية قبل وبعد االستخدام)1.7 ،2.5 ،1.5( .
تقييمات ب
ئ
الكهربا� قبل الجرعة وبعدها ف� ض
ين
المعرض�
المر�
•عدم انتظام ض�بات القلب :فكر ف ي� تخطيط القلب
ي
ي
لخطر ت ز
م�ايد)2.5( .
ض
•النوبات :توخى الحذر عند ض
والمر� الذين يتعرضون لخطر
المر� الذين لديهم تاريخ من النوبات
أ
ف
ت
تز
ال� تخفض عتبة النوبة)1.7 ،3.5( .
م�ايد من النوبات ،بما ي� ذلك الدوية ي
• ض
المر� الذين يعانون من قصور كلوي أو يتناولون أدوية مصاحبة تؤثر عىل وظائف الكىل :توخي الحذر،
ف
ت
واتفك� ف ي� إجراء االختبارات)6.8 ،1.7 ،4.5( .
الكا�
ي
ضمان ال�طيب ي
•التقرحات المخاطية :النظر ف
تنظ� القولون ف ي�
نتائج
تفس�
عند
مخاطية
تقرحات
حدوث
احتمال
�
ي
ي
ي
مرض التهاب أ
ض
المعاء المعروفة أو المشتبه فيها)5.5( .
المر� الذين يعانون من
ف
•انسداد أو انثقاب مشتبه به ي� الجهاز الهضمي :استبعد التشخيص قبل التطبيق)6.5 ،4( .
• ض
المر� المعرضون لخطر االرتشاف :المراقبة أثناء التطبيق)7.5( .
•نقص الجلوكوز -6فوسفات ديهيدروجيناز ( :)G6PDاستخدم بحذر)8.5( .
•المخاطر ف� ض
المر� الذين يعانون من بيلة الفينيل كيتون :يحتوي عىل الفينيل ي ن
أالن�)9.5( .
ي
ف
ض
•تفاعالت فرط الحساسية ،بما ي� ذلك الحساسية المفرطة :إبالغ المر� للحصول عىل رعاية طبية فورية
ف ي� حالة حدوث أعراض)10.5( .
----------------------------------------------------ردود فعل عكسية ----------------------------------------------------ردود الفعل العكسية أ
ال ثك� شيوعا (>  )٪2هي الغثيان والقيء والجفاف وآالم البطن  /عدم الراحة)1.6( .
للإبالغ عن ردود الفعل العكسية ،اتصل بـ  ،Salix Pharmaceuticalsقسم من
 ،Valeant Pharmaceuticals North America LLCعىل  1-800-321-4576أو  FDAعىل
 1-800-FDA-1088أو .www.fda.gov/medwatch
أ
------------------------------------------------------تفاعل الدوية ------------------------------------------------------أ
ت
تغ� السوائل والكهارل)1.7( .
ال� تزيد من المخاطر بسبب ي
الدوية ي
انظر  17للحصول عىل معلومات حول استشارات المريض ودليل الدواء.

منقحة2018/05 :

معلومات الوصف الكاملة :المحتويات*
 1دواعي االستعمال واالستخدام
 2الجرعة والتطبيق
للتحض� والتطبيق
 1.2تعليمات هامة
ي
 2.2نظام تقسيم الجرعات ي ن
ليوم�
 3.2نظام الجرعات الصباحية ليوم واحد
 3أشكال الجرعة والقوة
 4موانع االستعمال
 5المحاذير واالحتياطات
خط�ة ف ي� السوائل والكهارل
 1.5شذوذات ي
 2.5عدم انتظام ض�بات القلب
 3.5النوبات
 4.5االستخدام ف� ض
المر� الذين يعانون من القصور الكلوي
أ ي
القفاري والتهاب القولون التقرحي
 5.5تقرح ال
غشية المخاطية ،التهاب القولون إ
 6.5االستخدام ف� ض
المر� الذين يعانون من أمراض الجهاز الهضمي الهامة
ي
 7.5االرتشاف
يز
ديهيدروجين� ()G6PD
 8.5نقص الجلوكوز  6فوسفات
ف
ض
 9.5المخاطر ي� المر� الذين يعانون من بيلة الفينيل كيتون
 10.5تفاعالت فرط الحساسية
 6ردود الفعل العكسية
 1.6تجربة المحاوالت الرسيرية
 2.6تجربة ما بعد التسويق

تفاعالت الدواء
7
أ
ت
المخاطر بسبب شذوذات السوائل والكهارل
ال� قد تزيد من
 1.7الدوية ي
أ
 2.7القدرة عىل تقليل امتصاص الدوية
 3.7المسهالت المنبهة
 8االستخدام ف ي� ش�يحة محددة
 1.8الحمل
 2.8الرضاعة
أ
 4.8استخدام الطفال
 5.8استخدام كبار السن
 6.8القصور الكلوي
 10الجرعة الزائدة
 11الوصف
 12الصيدلة الرسيرية
 1.12آلية العمل
 2.12الديناميكية الدوائية
 3.12الحرائك الدوائية
 14الدراسات الرسيرية
 16كيف يتم التوريد  /التخزين والمناولة
 17معلومات حول استشارات ض
المر�
* ال يتم رسد أالقسام أو أالقسام الفرعية ي ت
ال� تم حذفها من معلومات الوصف الكاملة.

معلومات الوصف الكاملة
دواعي االستعمال واالستخدام
1
ين
البالغ�.
لتنظ� القولون لدى
يوصف ® PLENVUلتنظيف القولون ف ي�
التحض� ي
ي
الجرعة والتطبيق
2
للتحض� والتطبيق
تعليمات هامة
1.2
ي
•تحصيص شذوذات السوائل والكهارل قبل العالج مع [ PLENVUانظر التحذيرات واالحتياطات (.])1.5
ن
ين
الزم� ي ن
ين
الجرعت� عىل
ب�
جرعت� من PLENVU
يجب تناول
للتحض� الكامل ي
ي
لتنظ� القولون .يعتمد الفاصل ي
النظام الموصوف والتوقيت المزمع إلجراء عملية فحص القولون بالمنظار [انظر الجرعة والتطبيق (.])3.2 ،2.2
منفصلت� :الجرعة أ
ين
ين
•تتكون طريقة "الجرعة الموزعة لمدة ي ن
الوىل تؤخذ ف ي� المساء قبل
جرعت�
يوم�" من
ف
تنظ� القولون [انظر الجرعة والتطبيق (.])2.2
التال ،صباح يوم ي
ي
تنظ� القولون والجرعة الثانية ي� اليوم ي
ف
ن
ن
ن
الجرعت� ي� صباح يوم
منفصلت� :تؤخذ كلتا
جرعت�
•تتكون طريقة "الجرعات الصباحية الواحدة" من
ي
ي
أي
تنظ� القولون ،بحد ن
ساعت� ي ن
ين
ب� بداية الجرعة الوىل وبدء الجرعة الثانية [انظر الجرعة والتطبيق
أد�
ي
(.])3.2
•يجب ّ
حل  PLENVUف ي� الماء قبل تناوله .قد يستغرق من  2إىل  3دقائق للتحلل الكامل.
•يجب استهالك السوائل الصافية (بما ف ي� ذلك الماء) ف ي� كال نظامي الجرعات [انظر الجرعة والتطبيق (،2.2
 ، )3.2التحذيرات واالحتياطات (.])1.5
•تستهلك السوائل الصافية فقط (ال طعام صلب) من بداية العالج  PLENVUت
تنظ� القولون.
ح� بعد ي
•ال تأكل أو شت�ب الكحول ،الحليب ،أي ي ئ
ش� لونه أحمر أو بنفسجي أو أي أطعمة أخرى تحتوي عىل
لبية.
مواد ّ
•ال تتناول أدوية مسهلة أخرى أثناء تناولك .PLENVU
•ال تتناول أ
الدوية الفموية خالل ساعة واحدة قبل أو بعد بدء كل جرعة من [ PLENVUانظر التفاعالت
الدوائية (.])2.7
•تأكد من إكمال الجرعة  ،2بما ف� ذلك جميع السوائل الضافية ،عىل أ
ين
ساعت� من
القل قبل
إ
ي
تنظ� القولون.
ي
نظام تقسيم الجرعات ي ن
ليوم�
2.2
ن ف
لتنظ� القولون.
ليوم� ي� مساء اليوم السابق ي
يبدأ نظام تقسيم الجرعات ي
ن ف
أرشد ض
الجراء الرسيري أنه يمكنهم تناول وجبة إفطار خفيفة يتبعها غداء
المر�
البالغ� ي� اليوم الذي يسبق إ
ي
استكماله قبل  3ساعات عىل أ
القل من بداية أول جرعة من .PLENVU
خفيف ،يجب
وجه ض
ين
ين
التال:
جرعت�
المر� إىل تناول
منفصلت� مع سوائل خفيفة عىل النحو ي
ف
ن
تنظ� القولون ،يب� الساعة  4مسا ًء و  8مسا ًء:
الجرعة  - 1ي� المساء قبل ي
 .1إفراغ محتويات الجرعة  1ف� حاوية الخلط ت ت
تأ� مع .PLENVU
ال� ي
ي
ي
مليلي�) من سائل عىل أ
ت
القل) .عجم
 .2إضافة الماء إىل خط التعبئة عىل حاوية الخلط ( 16أونصة (473
إضافة مكونات أخرى إىل حل .PLENVU
 .3يخلط جيدا مع ملعقة أو يخفق بغطاء بشكل آمن ت
ح� يتم إذابته بالكامل (قد يستغرق ذلك  2إىل
 3دقائق).
 .4شا�ب عىل مدى الـ  30دقيقة القادمة تأكد من ش�ب كل المحلول.
 .5أعد ملء حاوية الخلط إىل خط التعبئة (عىل أ
ت
مليلي�) سائل) مع السوائل الصافية
القل  16أونصة (473
ش
وا�ب عىل مدى الـ 30دقيقة التالية.

التخزين:
بعد إعادة ت
ال�كيب  ،حافظ عىل محلول  PLENVUف� درجة حرارة الغرفة ،ي ن
ب�  68درجة فهرنهايت إىل  77درجة
ي
فهرنهايت ( 20درجة مئوية إىل  25درجة مئوية) [انظر درجة حرارة الغرفة المضبوطة  .]USPويمكن أيضا أن يتم
تخزين المحلول ف ي� ثالجة .استخدم خالل  6ساعات من خلطه بالماء.
أشكال الجرعة والقوة
3
توف� ( PLENVUالبول ي ن
ايثيل� جاليكول  ،3350أسكوربات الصوديوم ،بك�يتات الصوديوم ،حمض
يتم
ي
ي
أ
السكوربيك ،كلوريد الصوديوم وكلوريد البوتاسيوم عن طريق الفم) كمسحوق أبيض إىل أصفر إلعادة
التشكيل.
الجرعة أ
الوىل :كيس واحد مكتوب عليه الجرعة 1؛ الجرعة الثانية :كيسان مكتوب عليهما الجرعة  2الكيس أ
والجرعة  2الكيس ب.
•الجرعة  1تحتوي عىل  3.5أونصة ( 100غ) من البول ي ن
ايثيل� جاليكول (NF ،3350 )PEG؛  0.31أونصة
ي
( 9غ) ات من بك�يتات الصوديوم2 ،NF ،؛  0.07أونصة ( 2غ) من كلوريد الصوديومNF / USP ،؛
و 0.035أونصة ( 1غ) من كلوريد البوتاسيوم.NF / USP ،
•تحتوي الجرعة  2الكيس أ عىل  1.41أونصة ( 40غ) من NF ،PEG 3350؛  0.11أونصة ( 3.2غ) من
كلوريد الصوديومNF / USP ،؛ و  0.04أونصة ( 1.2غ) من كلوريد البوتاسيوم.NF / USP ،
•تحتوي الجرعة  2الكيس ب عىل  1.7أونصة ( 48.11غ) من أسكوربات الصوديوم.NF / USP ،
و  0.26أونصة ( 7.54غ) من حامض االسكوربيك.NF / USP ،
موانع االستعمال
4
يُمنع استعمال  PLENVUف ي� الحاالت التالية:
•انسداد الجهاز الهضمي ([ )GIانظر التحذيرات واالحتياطات (])6.5
•ثقب أ
المعاء [انظر التحذيرات واالحتياطات (])6.5
•احتباس المعدة
•العلوص
•تضخم القولون السمي
•فرط الحساسية ألي مكون ف ي� [ PLENVUانظر التحذيرات واالحتياطات (])10.5
المحاذير واالحتياطات
5
خط� ف ي� السوائل والكهارل
1.5
شذوذات ي
ن
ض
يعا� من
قانصح المر� بتناول السوائل بشكل كاف قبل وأثناء فوبعد استخدام  .PLENVUإذا أصبح المريض ي
تنظ� القولون (الكهارل،
ي�ء قوي أو عالمات جفاف بعد أخذ  ،PLENVUفكر ي� أداء اختبارات معملية لما بعد ي
ين
الكرياتين� ،و.)BUN
يمكن أن يسبب تحض� أ
المعاء اضطرابات ف� السوائل والكهارل ،ت
وال� يمكن أن تؤدي إىل ردود فعل عكسية
ي
ي
ي
خط�ة بما ف ي� ذلك عدم انتظام ض�بات القلب ،والنوبات ،والقصور الكلوي .صحح شذوذات السوائل والكهارل
ي
المر� الذين يستخدمون أ
قبل العالج مع  .PLENVUيجب استخدام  PLENVUبحذر ف� ض
الدوية المصاحبة ال�ت
ي
ي
أ
ف
ين
نجيوتنس� ()ACE
تزيد من خطر حدوث شذوذات ي� الكهارل [مثل مدرات البول ،مثبطات إنزيم المحول لل
أو حارصات مستقبالت أ
ين
نجيوتنس� ([ ])ARBsراجع التفاعالت الدوائية ( .])1.7فكر ف ي� إجراء الفحوصات
ال
ف
ض
ن
الكرياتين� ،و  )BUNي� المر� الذين
المخت�ية قبل الجرعة وبعدها (الصوديوم ،البوتاسيوم ،الكالسيوم،
ي
ب
يتلقون هذه أ
الدوية المصاحبة.
عدم انتظام ض�بات القلب
2.5
أ
ف
ض
ن
ذي�) المرتبطة باستخدام
ال
الرجفان
ذلك
�
(بما
القلب
بات
�
انتظام
عدم
حاالت
عن
نادرة
تقارير
ثمة
ي
ض ي
اليونية لتحض� أ
مل� تناضحي أ
منتجات ي ن
المر� الذين يعانون من عوامل
المعاء .تحدث هذه ف ي� الغالب ف ي�
ي
الخطر القل� الكامنة واضطرابات بالكهارل .توخي الحذر عند وصف  PLENVUض
للمر� الذين يعانون من زيادة
ب
خطر عدم يانتظام ض�بات القلب (عىل سبيل المثال ،ض
المر� الذين لديهم تاريخ من  QTت
لف�ات طويلة،
وعدم انتظام ض�بات القلب يغ� المنضبط ،واحتشاء عضلة القلب حدي ًثا ،والذبحة الصدرية يغ� المستقرة،
ف
ن
ئ
اب�
االحتقا� ،اعتالل عضلة القلب أو خلل التوازن
وفشل القلب
بالكهارل) .فكر ي� إجراء تخطيط القلب الكهر ي
تنظ� القولون ف ي� ض
الخط�ة لديهم.
المر� الذين يحتمل زيادة خطر عدم انتظام ض�بات القلب
ي
بعد ي
ي
النوبات
3.5
ثمة تقارير نادرة عن حاالت نوبات تشنجية منشطة عامة و  /أو فقدان الوعي المرتبطة باستخدام منتجات
تحض� أ
المعاء ف� ض
المر� الذين ليس لديهم تاريخ سابق للنوبات .ارتبطت حاالت النوبة بحاالت شذوذات
ي
ي
بالكهارل (عىل سبيل المثال ،نقص صوديوم الدم ،نقص بوتاسيوم الدم ،نقص كلس الدم ،ونقص
المغنسيوم ف� الدم) وانخفاض أ
السمولية ف ي� الدم .يتم حل مشكلة الشذوذات العصبية بتصحيح شذوذ
ي
السوائل والكهارل.
ض
توخي الحذر عند وصف  PLENVUض
ين
المعرض� لخطر االصابة
والمر�
للمر� الذين لديهم تاريخ من النوبات
أ
ض
ت
ال� تقلل من عتبة النوبة (عىل سبيل المثال ،مضادات االكتئاب
بالنوبات ،مثل المر� ض الذين يتناولون الدوية ي
الب�وديازيبينات ،أو ض
والمر� الذين ينسحبون من الكحول أو ن ز
المر� الذين يعانون من نقص
ثالثية الحلقات)،
صوديوم الدم المعروف أو المشتبه به[ .راجع التفاعالت الدوائية (.])1.7
االستخدام ف� ض
المر� الذين يعانون من القصور الكلوي
4.5
ي
أ
ض
ض
استخدم  PLENVUبحذر ف ي� المر� الذين يعانون من قصور كلوي أو المر� الذين يتناولون الدوية المصاحبة
ال� تؤثر عىل وظائف الكىل (مثل مدرات البول ،مثبطات  ،ACEحارصات مستقبالت أ
ت
ين
العقاق�
نجيوتنس� ،أو
ال
ي
ي
ف
ض
الصابة
الست�ويدية) [راجع التفاعالت الدوائية ( .])1.7قد يكون هؤالء المر� ي� خطر إ
المضادة لاللتهاب يغ� ي
ف
ض
ت
الكا� قبل وأثناء وبعد استخدام  ،PLENVUوفكر ف ي�
الكلوية .قدم المشورة لهؤالء المر� حول أهمية ال�طيب ي
الكرياتين� ،و  )BUNف� هؤالء ض
ين
المر�
(الكهارل،
القولون
تنظ�
وبعد
الجرعة
إجراء االختبارات المعملية لما قبل
ي
ي
[انظر االستخدام ي ف� فئات محددة (.])6.8
أ
القفاري والتهاب القولون التقرحي
5.5
تقرح الغشية المخاطية ،التهاب القولون إ
المسهالت التناضحية قد تنتج تقرح الغشاء المخاطي للقولون المخاطي ،وهناك تقارير عن حاالت ث
أك� خطورة
القفاري الذي يتطلب دخول المستشفى .االستخدام ت ز
الم�امن للملينات المنشطة و
من التهاب القولون إ
 PLENVUقد يزيد من المخاطر وال ينصح به .فكر ف� إمكانية حدوث تقرحات مخاطية ناتجة عن تحض� أ
المعاء
ي
ي
المر� الذين يعانون من مرض التهاب أ
تنظ� القولون ف� ض
المعاء المعروفة أو المشتبه فيها.
تفس� نتائج ي
عند ي
ي
االستخدام ف� ض
المر� الذين يعانون من أمراض الجهاز الهضمي الهامة
6.5
ي
إذا تم االشتباه ف ي� حدوث انسداد ف ي� الجهاز الهضمي أو ثقب ،قم بإجراء دراسات تشخيصية مناسبة الستبعاد هذه
الحاالت قبل إعطاء [ PLENVUانظر موانع االستعمال ( .])4استخدمه بحذر ف� ض
المر� الذين يعانون من التهاب
ي
القولون التقرحي الشديد.
االرتشاف
7.5
ض
المر� الذين يعانون من اعتالل ف ي� رد فعل البلعوم أو يغ�ها من تشوهات البلع معرضون لخطر القلس أو
المر� خالل تطبيق  .PLENVUاستخدم بحذر عند هؤالء ض
االرتشاف من  .PLENVUراقب هؤالء ض
المر�.
ز
ديهيدروجين� ()G6PD
نقص الجلوكوز  6فوسفات
8.5
ي
بما أن  PLENVUيحتوي عىل أسكوربات الصوديوم وحامض أ
السكوربيك ،يجب استخدام  PLENVUبحذر عند
المر� الذين يعانون من نقص هضم الجلوكوز -6فوسفات ( ،)G6PDوخاصة ض
ض
ين
المصاب�
مر� نقص G6PD
بعدوى نشطة ،مع وجود تاريخ من انحالل الدم ،أو تناول أدوية مصاحبة معروفة تب�سب ردود الفعل
االنحالل.
ي
المخاطر ف� ض
المر� الذين يعانون من بيلة الفينيل كيتون
9.5
ي
االن� ضارا ض
للمر� الذين يعانون من بيلة الفينيل كيتون ( .)PKUيحتوي  PLENVUعىل
يمكن أن يكون فينيل ي ن أ ً
أالن� ،أحد مكونات السبارتام .يحتوي كل عالج  PLENVUعىل  491ملغ من الفينيل ي ن
فينيل ي ن
أالن� .قبل وصف
 PLENVUلمريض ن
يعا� من  ،PKUفكر ف� الكمية اليومية المجمعة من الفينيل ي ن
أالن� من جميع المصادر ،بما ف ي�
ي
ي
ذلك .PLENVU
 10.5تفاعالت فرط الحساسية
خط�ة بما ف ي� ذلك الحساسية المفرطة والوذمة
يحتوي  PLENVUعىل  PEGوقد يسبب تفاعالت فرط حساسية ي
وال�ى والحكة [انظر ردود الفعل العكسية ( .])2.6 ،1.6أبلغ ض
الوعائية والطفح الجلدي ش
المر� عن عالمات
وأعراض الحساسية المفرطة ،وأرشدهم إىل السعي للحصول عىل الرعاية الطبية الفورية ف ي� حال حدوث
العالمات أ
والعراض.

 .6تناول سوائل خفيفة إضافية خالل المساء.
 .7ف� حالة حدوث انتفاخ حاد أو انتفاخ ف� البطن أو ألم ف� البطن بعد الجرعة أ
الوىل ،تؤخر الجرعة الثانية
ي
ي
ي
ح� تتحسن أ
ت
العراض.
ف
ف
تقريبا من بدء الجرعة  1ي ن
(ب� الساعة 4
التال ،ي� يوم ي
تنظ� القولون ،بعد  12ساعة ً
الجرعة  - 2ي� صباح اليوم ي
تقريبا):
ا
صباح
صباحا و 8
ً
ً
ً
ال� ت
 .1أفرغ محتويات الجرعة  2الكيس أ والجرعة  2الكيس ب ف� حاوية الخلط ت
تأ� مع .PLENVU
ي ي
ي
 .2أضف الماء إىل خط التعبئة ف� حاوية الخلط (عىل أ
القل  16أونصة من سائل) ال تضف مكونات إىل
ي
محلول PLENVU
 .3يخلط جيدا مع ملعقة أو يخفق بغطاء بشكل آمن ت
ح� يتم إذابته بالكامل (قد يستغرق ذلك  2إىل
 3دقائق) .شا�ب عىل مدى الـ  30دقيقة القادمة تأكد من ش�ب كل المحلول.
 .4أعد ملء حاوية الخلط إىل خط التعبئة (عىل أ
القل  16أونصة من سائل) ش
وا�ب المحلول عىل مدى الـ
 30دقيقة التالية.
 .5تناول كمية إضافية من الماء أو السوائل الصافية ت
ين
تنظ� القولون أو كما هو موصوف
ح�
ساعت� قبل ي
من قبل الطبيب .ثم توقف عن ش�ب السوائل ت
تنظ� القولون.
ح� بعد ي
ت
توقف عن ش�ب  PLENVUمؤقتا أو شا�ب كل جزء عىل ف�ات أطول إذا كان يحدث انتفاخ حاد ،وعدم الراحة أو
ح� تحل هذه أ
التضخم ف� البطن ،ت
العراض.
ي
نظام الجرعات الصباحية ليوم واحد
3.2
ف
تنظ� القولون.
يبدأ نظام الجرعات الصباحية ليوم واحد ي� صباح يوم ي
أرشد ض
ين
البالغ� ف ي� اليوم السابق للإجراء الرسيري بأنه يمكنهم تناول وجبة إفطار خفيفة متبوعة بغداء
المر�
خفيف ،وشوربة مرق صافية و  /أو زبادي عادي لتناول العشاء ،والذي يجب أن يكتمل بحلول الساعة  8مسا ًء
تقريبا.
ً
أرشد ض
ين
ين
التال:
جرعت�
المر� بأخذ
منفصلت� مع السوائل الصافية عىل النحو ي
ف
تنظ� القولون  ،ي ن
تقريبا:
الجرعة  - 1ي� يوم ي
ب� الساعة  3صباحاً والساعة  7صباحاً ً
ف
ت
ت
تأ� مع .PLENVU
ال� ي
 .1أفرغ محتويات الجرعة  1ي� حاوية الخلط ي
 .2أضف الماء إىل خط التعبئة ف� حاوية الخلط (عىل أ
القل  16أونصة من سائل) ال تضف مكونات إىل
ي
محلول PLENVU
جيدا بملعقة أو اخفق بغطاء بشكل آمن ت
ح� يتم إذابته بالكامل (قد يستغرق ذلك  2إىل
 .3اخلط ً
 3دقائق).
 .4شا�به عىل مدى الدقائق الـ  30التالية .تأكد من ش�ب المحلول ً
كامل.
 .5أعد ملء حاوية الخلط إىل خط التعبئة (عىل أ
القل  16أونصة سائل) بسوائل صافية ش
وا�به عىل مدى
الـ 30دقيقةالتالية.
 .6ف� حالة حدوث انتفاخ حاد أو انتفاخ ف� البطن أو ألم ف� البطن بعد الجرعة أ
الوىل ،تؤخر الجرعة الثانية
ي
ي
ي
ح� تتحسن أ
ت
العراض.
ف
تنظ� القولون ،ما ال يقل عن  2ساعة بعد بداية الجرعة :1
الجرعة  - 2ي� يوم ي
ال� ت
 .1أفرغ محتويات الجرعة  2الكيس أ والجرعة  2الكيس ب ف� حاوية الخلط ت
تأ� مع PLENVU
ي ي
ي
 .2أضف الماء إىل خط التعبئة ف� حاوية الخلط (عىل أ
القل  16أونصة من سائل) ال تضف مكونات إىل
ي
محلول PLENVU
جيدا بملعقة أو اخفق بغطاء بشكل آمن ت
ح� يذوب بالكامل (قد يستغرق  2إىل  3دقائق) .شا�به
 .3اخلط ً
عىل مدى الـ  30دقيقة التالية .تأكد من ش�ب المحلول ً
كامل.
 .4أعد ملء حاوية الخلط إىل خط التعبئة (عىل أ
القل  16أونصة من سائل) ش
وا�ب المحلول عىل مدى الـ
 30دقيقة التالية.
 .5تناول ماء أو سوائل صافية إضافية ت
ين
تنظ� القولون أو حسب وصف طبيبك .ثم
ح�
ساعت�  2قبل ي
تنظ� القولون.
توقف عن ش�ب السوائل إىل ما بعد ي
توقف عن ش�ب  PLENVUمؤقتا أو شا�ب كل جزء عىل تف�ات أطول إذا كان يحدث انتفاخ حاد ،وعدم الراحة أو
ح� تحل هذه أ
التضخم ف� البطن ،ت
العراض.
ي

ردود الفعل العكسية
6
تم وصف ردود الفعل العكسية الخط�ة أو الهامة التالية لتحض� أ
المعاء ف ي� أماكن أخرى ف ي� الملصقات:
ي
ي
خط�ة ف ي� السوائل والكهارل[انظر التحذيرات واالحتياطات (])1.5
•شذوذات ي
•عدم انتظام ض�بات القلب [انظر التحذيرات واالحتياطات (])2.5
•النوبات [انظر التحذيرات واالحتياطات (])3.5
• ض
المر� الذين يعانون من القصور الكلوي [انظر التحذيرات واالحتياطات (])4.5
ن
القفاري والتهاب القولون التقرحي [انظر التحذيرات
المخاطي
الغشاء
تقرح
•
القولو� ،التهاب القولون إ
ي
واالحتياطات (])5.5
• ض
المر� الذين يعانون من أمراض الجهاز الهضمي الهامة [انظر التحذيرات واالحتياطات (])6.5
•االرتشاف [انظر التحذيرات واالحتياطات (])7.5
يز
ديهيدروجين� ([ )G6PDانظر التحذيرات واالحتياطات (])8.5
•نقص الجلوكوز  6فوسفات
•المخاطر ف� ض
المر� الذين يعانون من فينيل كيتون يوريا [انظر التحذيرات واالحتياطات (])9.5
ي
•تفاعالت فرط الحساسية [انظر التحذيرات واالحتياطات (])10.5
تجربة المحاوالت الرسيرية
1.6
أ
الكلينيكية تتم ف ي� ظل ظروف متفاوتة عىل نطاق واسع ،فإن معدالت التفاعل الضار المالحظة ف ي�
ولن التجارب إ
ف
ش
التجارب الرسيرية للدواء ال يمكن مقارنتها مبا�ة بتلك المعدالت ي� التجارب الرسيرية لدواء آخر وقد ال تعكس
المعدالت المالحظة ف ي� الممارسة.
ف
رسيريت�ن
ن
ن
تجاربت�
يوم� ونظام الجرعات الصباحية الواحدة ي�
ي
ي
تم تقييم سالمة  PLENVUكجرعة مقسمة عىل ي
الباحث� (الجرعة المقسمة عىل ي ن
ين
ين
ين
يوم� ف ي� تجارب  NOCTو
متوازيت� ،متعددة المراكز ،معماة عىل
عشوائيت�
 MORAوالجرعة الصباحية الواحدة ف� تجربة  )MORAعىل  1351بالغً ا من ض
لتنظ�
المر� الذين يخضعون ي
ي
عاما) ،وكان  ٪92من ض
المر� من البيض
عاما (من  18إىل ً 86
القولون .العمر المتوسط لعينة الدراسة كان ً 56
الناث .ف� تجربة  ،NOCTكان  ٪61من ض
المر� يعانون من قصور كلوي طفيف .ف ي� تجربة  ،MORAكان
و ٪51من إ
ي
قصور كلوي طفيف و  ٪5لديهم قصور كلوي معتدل .لم يتم تسجيل ض
المر� الذين يعانون
 ٪67يعانون من
من قصور كلوي حاد ف ي� التجارب الرسيرية للـ [ PLENVUانظر الدراسات الرسيرية (.])14
كانت ردود الفعل العكسية أ
ن
التجربت� :الغثيان
ال ثك� شيوعا (>  )٪2ف ي� مجموعات العالج  PLENVUف ي� كلتا
ي
والقيء والجفاف وآالم البطن  /عدم الراحة.
يعرض الجدول  1والجدول  2تفاعالت ضائرة تم البالغ عنها ف�  ٪1عىل أ
القل من ض
المر� ف ي� مجموعة أو
إ
ي
ث
يعت� جز ًءا من تقييم
سهال
ال
أن
التوال .حيث
أك� من مجموعات العالج ف ي� تجارب  NOCTو  ،MORAعىل
إ
ب
ي
عكس ف ي� هذه التجارب.
الفعالية ،فلم يتم تعريفه كرد فعل
ي
الجدول  :1ردود الفعل العكسية الشائعة * ف� ض
لتنظ� القولون ف ي� التجربة NOCT
المر� الذين يخضعون
ي
ي
حسب مجموعة العالج

المصطلح المفضل

PLENVU
نظام الجرعات المقسمة
عىل ي ن
يوم�
()275 = N
٪

ث
ثال� السلفات1
ي
نظام تقسيم الجرعات
ين
ليوم�
()271 = N
٪

7
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4
2
2
2
2
2
1
1
1
1

2
3
2
2
2
1
1
1
1
1
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غثيان
ق ي�ء
تجفيف2
ألم ف� البطن  /عدم الراحة3
ي
انخفاض ف� معدل ت
ال�شيح الكبي� (4)GFR
ي
بي
شذوذات ف� الكهارل5
ي
إعياء
صداع الراس
انتفاخ ف ي� البطن
إلتهاب المعدة
ثغرة فتاقه
البلعوم أ
النفي

الجدول  :3تفاصيل المكونات الفعالة ف ي� PLENVU
ئ
الكيميا�
االسم
ي

* مذكورة ف� ما ال يقل عن  ٪1من ض
المر� ف ي� أي مجموعة العالج
ي
 = Nإجمال عدد ض
المر� ف� مجموعة العالج؛  = nعدد ض
عكس
المر� الذين يعانون من رد فعل
ي
ي
ي
ث
ثال� السلفات :قارورتان من  6أوقية من محلول فمي تحتوي كل واحدة عىل بك�يتات الصوديوم
 1ي
يز
المغن�يوم  1.6غرام
 17.5غرام ،بك�يتات البوتاسيوم  3.13غرام ،سلفات
الغماء
 2تشمل عالمات وأعراض الجفاف ،بما ف ي� ذلك الدوخة ،جفاف الفم ،انخفاض ضغط الدم
االنتصا� ،إ
بي
الغماء ،والعطش
المسبق ،إ
ف
ف
ن
ن
ن
بط�
بط� ي
بط� علوي ،وتطري ي
سفل ،ألم ي
 3تتضمن عدم ارتياح ي� البطن ،ألم ي� البطن ،ألم ي
 GFR 4متناقص أو يغ� طبيعي
 5تشمل زيادة فجوة أ
النيون ،نقص بيكربونات الدم ،نقص ي ز
مغن�يوم الدم ،فرط كلس الدم ،نقص بوتاسيوم
الدم ،فرط بوتاسيوم الدم ،فرط كالسيوم الدم ،فرط صوديوم الدم ،حالة فرط أحشاري ،فرط حمض يوريك
الدم ،نقص كلس الدم ،نقص فوسفات الدم
الجدول  :2ردود الفعل العكسية الشائعة * ف� ض
لتنظ� القولون ف ي� تجربة MORA
المر� الذين يخضعون
ي
ي
حسب مجموعة العالج
المصطلح المفضل
ق ي�ء
غثيان
تجفيف 2
ألم ف� البطن  /عدم الراحة 3
ي
ارتفاع ضغط الدم
صداع الراس
شذوذات الكهارل4

االستخدام ف ي� ش�يحة محددة
8
الحمل
1.8
ملخص المخاطر
ال توجد بيانات متاحة مع  PLENVUف ي� النساء الحوامل إلبالغنا عن المخاطر المرتبطة بالعقار لنتائج تطويرية
عكسية .لم تجر دراسات عىل تكاثر الحيوانات مع .PLENVU
والجهاض ش
لل�يحة الموصوف لها الدواء يغ� معروف.
الخطر التقديري الخلفي للعيوب الخلقية الرئيسية إ
كل حاالت الحمللديها خطر خلفي من خلل ف� الوالدة ،فقدانه ،أو يغ�ها من النتائج العكسية .من ي ن
ب� عامة
ي
الخطر التقديري الخلفي من العيوب الخلقية الرئيسية والجهاض �ف
الناس ف ي� الواليات المتحدة ،فإن نسبة
إ
ي
الحمل ت
التوال.
المع�ف به رسيريا هي  ٪2إىل  ٪4و  ٪15إىل  ، ٪20عىل
ي
الرضاعة
2.8
ملخص المخاطر
أ
ف
التأث�ات عىل الطفل الذي يرضع من الثدي أو
ال توجد بيانات لتقييم وجود  PLENVUي� حليب الم ،أو ي
التأث�ات عىل إنتاج الحليب .عدم وجود بيانات رسيرية خالل الرضاعة يحول دون تحديد واضح لخطر
ي
 PLENVUعىل الطفل أثناء الرضاعة .ولذلك ،ينبغي النظر ف ي� الفوائد التطورية والصحية للرضاعة الطبيعية
أ
جنبا إىل جنب مع حاجة الم الرسيرية للـ  PLENVUوأي آثار عكسية محتملة عىل الطفل من الرضاعة الطبيعية
الم أ
 PLENVUأو من حالة أ
الساسية.
أ
استخدام الطفال
4.8
المر� أ
لم يتم التأكد من سالمة وفعالية  PLENVUف� ض
الطفال.
ي
استخدام كبار السن
5.8
ب� ما يقرب من  1000مريض ف� التجارب الرسيرية الذين تلقوا  ،PLENVUكان  )٪21( 217من ض
من ي ن
المر�
ي
ض
ب� ض
أك� من  65سنة من العمر .لم يالحظ أي فروق شاملة ف� السالمة أو الفعالية ي ن
والمر�
المر� كبار السن
أي
ي
أ
ف
ض
المسن�ن
ن
الصغر سنا ،ولم تحدد التجارب الرسيرية الخرى المبلغ عنها اختالفات ي� االستجابات يب� المر�
ي
أ
ف
ض
ض
ين
المسن� انخفاض ي� وظائف الكبد أو
والمر� الصغر سنا .ومع ذلك ،فمن المرجح أن يكون لدى المر�
الكىل أو القلب وقد يكونون ث
أك� عرضة لردود الفعل العكسية الناتجة عن شذوذات السوائل والكهارل[ .انظر
التحذيرات واالحتياطات (.])1.5
القصور الكلوي
6.8
المر� الذين يعانون من قصور كلوي أو ض
استخدم  PLENVUبحذر مع ض
المر� الذين يتناولون أدوية مصاحبة
قد تؤثر عىل وظائف الكىل [راجع التفاعالت الدوائية ( .])1.7قد يكون هؤالء ض ف
الصابة الكلوية.
المر� ي� خطر إ
ف
قدم المشورة لهؤالء ض
ت
الكا� قبل وأثناء وبعد استخدام  ،PLENVUوفكر ف ي� إجراء
المر� حول أهمية ال�طيب ي
الفحوصات المعملية أ
ض
ن
والكرياتين� ،و  )BUNلدى هؤالء المر� [انظر التحذيرات
الساسية (مثل الكهارل،
ي
واالحتياطات (.])4.5
الجرعة الزائدة
10
الجرعة الزائدة أل ثك� من الجرعة الموىص بها من  PLENVUقد تؤدي إىل اضطرابات كهرالنية شديدة ،إضافة إىل
الجفاف ونقص حجم الدم ،مع عالمات وأعراض هذه االضطرابات [انظر التحذيرات واالحتياطات (.])1.5
ارصد االضطرابات ف� السوائل والكهارل وعالج أ
العراض.
ي
الوصف
11
تتوفر المكونات الفعالة ف ي�  PLENVUف ي� الجدول .3

PLENVU
نظام الجرعات الصباحية
ليوم واحد
()271 = N
%

PLENVU
نظام تقسيم الجرعات
ين
ليوم�
()265 = N
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* مذكورة ف� ما ال يقل عن  ٪1من ض
المر� ف ي� أي مجموعة عالج
ي
 = Nإجمال عدد ض
المر� ف� مجموعة العالج؛  = nعدد ض
عكس
فعل
رد
من
يعانون
الذين
المر�
ي
ي
ي
 21ت
لي�  PEGزائد كهارل :جرعتان تحتوي كل منهما عىل  100 PEG 3350جرام ،بك�يتات الصوديوم  7.5غرام،
كلوريد الصوديوم  2.691جرام ،كلوريد البوتاسيوم  1.015غرام ،أسكوربات الصوديوم  5.9أونصة ( 9غ)
وحامض االسكوربيك  4.7غرام
الغماء
 2تشمل عالمات وأعراض الجفاف ،بما ف ي� ذلك الدوخة ،جفاف الفم ،انخفاض ضغط الدم
االنتصا� ،إ
بي
الغماء ،والعطش
المسبق ،إ
بط� علوي ،وتطري ن
بط� سفل ،ألم ن
 3تتضمن عدم ارتياح ف� البطن ،ألم ف� البطن ،ألم ن
بط�
ي
ي
ي
ي
ي
ي
مغن�يوم الدم ،زيادة نسبة أ
 4تشمل زيادة فجوة أ
النيون ،نقصان بيكربونات الدم ،نقص ي ز
السمولية ف ي� الدم،
نقص بوتاسيوم الدم ،فرط بوتاسيوم الدم ،فرط كالسيوم الدم ،فرط صوديوم الدم ،حالة فرط أحشاري،
فرط حمض يوريك الدم ،نقص كلس الدم ،ونقص فوسفات الدم
التغي�ات ف ي� الكهارل
ي
ف
ف
أك� من
لوحظت زيادة ي� مصل الصوديوم والكلوريد والكالسيوم والمغنيسيوم والفوسفات واليورات ي� عدد ب
ض
المر� الذين عولجوا بالـ  PLENVUمقارنة بمجموعة السيطرة ف ي� إحدى التجارب أو كليهما .كانت غالبية هذه
التغي�ات عابرة وليست هامة رسيريا .كما لوحظت انخفاضات مرتبطة ف� البيكربونات وزيادة ف� أ
السمولية
ي
ً
ي
ي
المصلية.
وظيفة الكىل
وج� اليوريا ف� الدم ( )BUNف� المزيد من ض
الكرياتين� وزيادات ف� ت
ني� ي ن
ين
المر�
لوحظ أيضا انخفاض ف ي� تصفية
ي
ي
ي
ف
ف
ن
تغ�ات ي� شدة الداللة
الذين عولجوا مع  PLENVUمقارنة بمجموعة السيطرة ي� كلتا
التجربت� .لوحظ حدوث ي
ي
وصوله إىل الحد أ
الساس،
خط� ف ي� القصور الكلوي المزمن أو
عىل احتمال حدوث إصابة كلوية حادة أو تدهور ي
بشكل يغ� منتظم ،وقد وقع ذلك ف ي� حادثة مماثلة ف ي� كل من مجموعة  PLENVUومجموعة المقارنة.
المر� الذين يعانون من قصور كلوي طفيف مماثلة لتلك الموجودة ف� ض
وكانت ردود الفعل العكسية ف� ض
المر�
ي
ي
الذين لديهم وظائف كىل عادية.
ردود فعل عكسية أقل شيوعا
تشمل ردود الفعل العكسية أ
القل شيو ًعا (أقل من  )٪1ف ي� تجارب  NOCTو  :MORAعدم الراحة ش
ال�جية،
تفاعل فرط الحساسية (بما ف ي� ذلك الطفح الجلدي) ،والصداع النصفي ،والنعاس ،والوهن ،والقشعريرة،
أ
آ
والهبات الساخنة ،وزيادة عابرة ف ي�
الجي�ّ ،
والالم ،والوجاع ،وخفقان القلب ،وعدم انتظام دقات القلب ب ي
انزيمات الكبد.
تم تعريض  235مريضا إضافيا لنظام الجرعات الصباحية الواحد من  PLENVUف ي� تجربة إكلينيكية ثالثة ،وذلك
ال� لم تتم الموافقة عليها ف� الواليات المتحدة .كان شكل رد الفعل العكس ض
ت
للمر� الذين
ي
ي
باستخدام المقارنة ي
يتلقون  PLENVUف ي� تلك التجربة شبي ًها بما هو موصوف أعاله.
تجربة ما بعد التسويق
2.6
تم التعرف عىل ردود الفعل العكسية التالية خالل تف�ة ما بعد الموافقة عىل استخدام تركيبة أخرى فوية
إيثيل� جاليكول  ،3350أسكوربات الصوديوم ،ك�يتات الصوديوم ،حمض أ
من البول ي ن
السكوربيك ،كلوريد
ي
مستح�ات ب أ
ض
المعاء المستندة إىل البول ي ن
إيثيل� جاليكول (.)PEG
من
ها
غ�
أو
البوتاسيوم
وكلوريد
الصوديوم
ي
ي
أ
ش
البالغ عنها طواعية من �يحة من حجم يغ� مؤكد ،فمن يغ� الممكن دائما تقدير
ولن ردود الفعل هذه يتم إ
وت�تها بصورة موثوق بها أو إقامة عالقة سببية لـ التعرض للمخدرات.
ي
ال�ى  /الطفح الجلدي ،الحكة ،التهاب الجلد ،سيالن ضيق أ
فرط الحساسية :ش
النف ،ضيق الصدر والحلق،
الحمى ،الوذمة الوعائية ،الحساسية المفرطة والصدمة التأقية [انظر موانع االستعمال (])4
أ
ض
أ ن
ذي� ،الوذمة المحيطية ،االنقباض ،وذمة
القلب والوعية الدموية :عدم انتظام �بات القلب ،الرجفان ال ي
رئوية حادة بعد االرتشاف
الجهاز الهضمي :نزيف الجهاز الهضمي العلوي من تمزق مالوري فايس ،ثقب المريء [عادة مع مرض الجزر
ئ
المري� (])GERD
المعدي
ي
الجهاز
العص� :الرعاش ،النوبة
بي
تفاعالت الدواء
7
أ
الدوية ت
ال� قد تزيد من المخاطر بسبب شذوذات السوائل والكهارل
1.7
ي
أ
ض
ت
ال� تزيد
توخى الحذر عند وصف  PLENVUللمر� الذين يعانون من حاالت و  /أو الذين يستخدمون الدوية ي
من خطر حدوث اضطرابات السوائل والكهارل أو قد تزيد من خطر القصور الكلوي أو النوبات أو عدم انتظام
ض�بات القلب أو إطالة  QTف ي� وضع تشوهات السوائل والكهارل [انظر التحذيرات واالحتياطات (،3.5 ،2.5 ،1.5
.])4.5
فكر ف� إجراء تقييمات إضافية ض
للمر� حسب االقتضاء.
ي
2.7
العقاق�
القدرة عىل تقليل امتصاص
ي
الخرى المطبقة معها .طبق أ
الدوية أ
يمكن أن تقلل  PLENVUمن امتصاص أ
الدوية الفمية قبل ساعة واحدة عىل
ّ
أ
القل من بدء إعطاء كل جرعة من [ PLENVUانظر الجرعة والتطبيق (.])1.2
المسهالت المنبهة
3.7
االستخدام ت ز
الم�امن للمسهالت المنبهة و  PLENVUقد يزيد من خطر تقرح الغشاء المخاطي أو التهاب القولون
القفاري .تجنب استخدام المسهالت المنبهة (عىل سبيل المثال ،بيساكوديل ،بيكوسلفات الصوديوم) مع أخذ
إ
[ PLENVUانظر التحذيرات واالحتياطات (.])5.5

ت
ال�كيبة الكيميائية

ئ
الجزي�
متوسط الوزن
ي
(غ  /مول)

ئ
الكيميا�
الهيكل
ي

بول ي ن
إيثيل� جاليكول
ي
(3350 )PEG

H-(OCH2-CH2)n-OH

3350

أسكوربات الصوديوم

C6H7NaO6

198.1

بك�يتات الصوديوم

Na2SO4

142.0

حمض االسكوربيك

C6H8O6

176.1

كلوريد الصوديوم

NaCl

58.4

Na+ Cl

كلوريد البوتاسيوم

KCl

74.6

K Cl

الجدول  :5نظم العالج بالتجربة
التجربة
NOCT

MORA

نظم المقارنة
أ
ث
الك�يتات
ثال� ب
محلول ي
تطه� المعاء ي
يطبق وفق نظام تقسيم الجرعات عىل ي ن
يوم�:
ث
الك�يتات (قنينة  6أونصة تحتوي كل منها
[ثال� ب
• ي
عىل بك�يتات الصوديوم  17.5غرام ،بك�يتات
وك�يتات المغنيسيوم
البوتاسيوم  3.13غرام ،ب
 1.6جرام)]
تحض�  2تل�  + PEGكهارل ( 2تل� )PEG E
ي
يطبق وفق نظام تقسيم الجرعات عىل ي ن
يوم�:

نظام (أنظمة) تناول PLENVU
نظام تقسيم الجرعات ي ن
ليوم�

نظام تقسيم الجرعات ي ن
ليوم�
و

•جرعتان تحتوي كل منهما عل  100 PEG 3350غرام،
بك�يتات الصوديوم  7.5غرام ،كلوريد الصوديوم
 2.691جر ًاما ،كلوريد بوتاسيوم  1.015غرام،
أسكوربات الصوديوم  5.9أونصة ( 9غ) ،وحمض
أ
السكوربيك  4.7غرام

نظام الجرعات الصباحية ليوم واحد

نقطة النهاية أ
الولية
أ
ف
ض
ن
لتطه�
الكل
كانت نقطة النهاية الولية للفعالية ي� كلتا
ي
ي
التجربت� هي نسبة المر� الذين حققوا "النجاح ي
أ
ين
(الصف� أ أو ب [انظر الجدول  ]6المقابل للتصور الكامل
المعاء" ،والذي تم تعريفه نتيجة للصف أ أو ب
أ
ف
التطه� [ ،)]HCSكما تم تقييمه عند سحبمنظار القولون.
للغشاء المخاطي ي� المعاء عىل مقياس Harefield
ي
تم تقييم درجات التجزئة  HCSف ي� البداية من قبل منظّر القولون ف ي� الموقع ،الذي كان معمى عىل العالج،
ين
المركزي� (أطباء الجهاز الهضمي) باستخدام تسجيالت الفيديو
وتقييمها لتحليل نقطة النهاية من قبل القراء
تنظ� القولون.
من ي
ه�فيلد
الجدول  :6مقياس
التطه� ي
ي
الوصف

الصف العام

جميع ش
ال�ائح الخمسة * سجلت  3أو 4
(يتم تصوير الغشاء المخاطي بالكامل بدون تنظيف).
سجلت واحدة أو ث
ال�ائح الدرجة  ،2وسجلت ش
أك� من ش
ال�ائح
المتبقية  3أو ( 4تم تصوير الغشاء المخاطي بالكامل).
سجلت واحدة أو ث
أك� من ش
ال�ائح الدرجة  ،1بينما سجلت
ش
ال�ائح المتبقية  2أو  3أو 4
ث
ش
سجلت �يحة واحدة أو أك� الدرجة 0
ّ

ا
ب
ج
د

درجة ش
ال�ائح

الوصف
فارغة ونظيفة
السائل الخفيف
ن
ب�  /قابل للإ زالة بالكامل
براز نصف سائل ي
براز شبه سائل ،القابل للإ زالة جزئيا فقط
براز ثقيل صلب وال يمكن إزالته

4
3
2
1
0

* القولون الصاعد ،القولون المستعرض ،القولون الهابط ،القولون ن
السي� ،المستقيم
ي

ئ
احصا�
تحليل
ي
تم استخدام مجموعة "المطلوب معالجتهم" ( )MITTالمعدلة كمجموعة أولية لتحليل الفعالية وتم تعريفها
عىل أنها جميع ض
ين
العشوائي� باستثناء أي مريض ( )iتم اختياره بصورة عشوائية ولكنه فشل الحقًا ف ي�
المر�
معاي� الدخول و ( )iiالذي تأكد من خالله (من يوميات المريض) أن نفس المريض لم يتلق أي دواء
استيفاء ي
دراسة.
تم تقييم عدم الدونية باستخدام فاصل الثقة  ٪97.5من جانب واحد ( )CIلالختالف ف� نسب ض
المر� للنقطة
ي
النهائية لنجاح تطه� أ
المعاء الكل .تم إثبات عدم الدونية إذا كان الفرق ي ن
ب�  PLENVUوالمقارنة أعىل من
ي
ي
هامشعدم الدونية المحدد مسبقا عند .٪10-
نتائج الفعالية
تظهر النتائج لنقطة النهاية لنجاح تطه� أ
المعاء بشكل عام ف ي� مجموعة "المطلوب معالجتها" NOCT
ي
ن
ف� الجدول  .7تم عرض نظام تقسيم الجرعات عىل ي ن
دو� ( )NIلمقارنة محلول
يوم� لـ  PLENVUليكون يغ� ي
ي ث
الك�يتات.
ثال� ب
ي
أ
ث
الك�يتات ف ي� NOCT
الجدول  :7معدل نجاح ي
ثال� ب
الكل لـ  PLENVUمقابل ي
تطه� المعاء ي
-

+ +

ايثيل� جاليكول  ،3350أسكوربات الصوديوم ،ك�يتات الصوديوم ،حمض أ
إن ( PLENVUالبول ي ن
السكوربيك،
ب
ي
كلوريد الصوديوم وكلوريد البوتاسيوم للمحلول الفمي) هو ي ن
مل� اسموزي يتألف من ثالثة أكياس (واحد
أ
للجرعة  ،1واحد للجرعة  2الكيس أ والخرى للجرعة  2الكيس ب) ويحتوي عىل مسحوق أبيض إىل أصفر إلعادة
التكوين.
تحتوي الجرعة  1عىل  3.5أونصة ( 100غ) من NF ،PEG 3350؛  0.31أونصة ( 9غ) ات من بك�يتات الصوديوم
 2 ،NF ،غرام من كلوريد الصوديوم .NF / USP ،و  0.035أونصة ( 1غ) من كلوريد البوتاسيومNF / USP ،؛
والسواغات التالية :السكرالوز ،NF ،حمض الليمون المغلف ونكهة المانجو .عندما تتم إذابة الجرعة  1ف ي� الماء
ت
مليلي�) من سائلة PLENVU ،الجرعة  ،PEG 3350( 1بك�يتات الصوديوم ،وكلوريد
إىل حجم  16أونصة (473
ً
فميا له نكهة المانجو.
محلول
يكون
البوتاسيوم)
الصوديوم وكلوريد
ً
تحتوي كل جرعة  2الكيس أ عىل  1.41أونصة ( 40غ) من NF ،PEG 3350؛  0.11أونصة ( 3.2غ) من كلوريد
الصوديومNF / USP ،؛ و  0.04أونصة ( 1.2غ) من كلوريد البوتاسيوم NF / USP ،والسواغات التالية:
أ
السبارتام NF ،ونكهة الفواكه الفوارة.
تحتوي كل كيس ب من الجرعة  2عىل  48.11جرام من أسكوربات الصوديومNF / USP ،؛ و  0.26أونصة
( 7.54غ) من حمض أ
السكوربيك.NF / USP ،
ف
الك� ب معا ي� الماء إىل حجم  16أونصة من السائل ،يصبح
عندما تتم إذابة الجرعة  2الكيس أ والجرعة  2ب ي
 PLENVUالجرعة ( 2أسكوربات الصوديوم ،PEG 3350 ،حامض االسكوربيك ،كلوريد الصوديوم وكلوريد
ً
فميا له نكهة الفاكهة الفوارة.
البوتاسيوم) هو
محلول ً
يحتوي المحلول الكامل المعاد تكوينه من  32أونصة من السائل من  PLENVUعىل  11.41أونصة (40
غ)  1.7 ،PEG 3350أونصة ( 48.11غ) ا من أسكوربات الصوديوم 0.31 ،أونصة ( 9غ) ات من بك�يتات
الصوديوم 0.26 ،أونصة ( 7.54غ) من حامض االسكوربيك 5.2 ،غرام من كلوريد الصوديوم و  0.077أونصة
( 2.2غ) من كلوريد البوتاسيوم والسواغات التالية :أ
السبارتام ،السكرالوز ،حامض ت
الس�يك المغلف ،ونكهة
المانجو والفواكه الفوارة.
مرفق حاوية الخلط إلعادة التكوين.
بيلة الفينيل كيتون :يحتوي عىل فينيل ي ن
أالن�  491مجم لكل عالج.
ت
ن
والشع� والجاودار).
(القمح
الغلوت�
عىل
تحتوي
ال�
الحبوب
ال يحتوي عىل أي مكونات مصنوعة من
ي
ي
ي
الصيدلة الرسيرية
12
 1.12آلية العمل
أ
بالضافة إىل مكونات بك�يتات
ساس للعمل هو عمل تناضحي لمكونات  PEG 3350( PLENVUإ
النمط ال ف ي
أ
بالضافة إىل مكونات  PEG 3350ف ي�
الصوديوم ي� الجرعة  ،1واسكوربات الصوديوم وحمض السكوربيك إ
ت
التأث� ي ن
المل� .النتيجة الفسيولوجية هي زيادة احتباس الماء ف ي� تجويف القولون ،مما يؤدي
ال� تحفز ي
الجرعة  )2ي
إىل براز رخو.
 2.12الديناميكية الدوائية
ئ
الما� الغزير.
الك�يتات ،عند تناولها ،ينتج إ
التأث� التناضحي لـ  PEGو االسكوربات وأيونات ب
ي
السهال ي
أ
أ
ين
ساعت� من بدء تناول .PLENVU
حوال ساعة إىل
قد تحدث حركة المعاء الوىل بعد ي
 3.12الحرائك الدوائية
أ
ف
والك�يتات.
يظهر ي� الجدول  4معلمات الحرائك الدوائية البالزمية لـ  ،PEG 3350السكوربات ب
الجدول  :4بيانات الحرائك الدوائية للبالزما بعد نظام تقسيم الجرعات عىل ي ن
يوم� من  5أونصات
( 140غ) ا  33.9 ،PEG 3350أونصة ( 9غ) أسكوربات الصوديوم 0.31 ،أونصة ( 9غ) ات من بك�يتات
الصوديوم 20.1 ،جرام من حمض أ
السكوربيك 4.8 ،غرام كلوريد الصوديوم و  2.3غرام من كلوريد
البوتاسيوم ف� المواد الصحية2)21 = N( 1
ي
معامالت الحرائك
الدوائية

متوسط PEG 3350
()SD

أسكوربات 3المتوسط
()SD

بك�يتات 3المتوسط
()SD

Cالقصوى [ميكروغرام  /مل]

)1.17( 2.7

)22.37( 70.8

)4.80( 17.6

tالقصوى []h

)0.61( 3.0

)0.75( 16.8

)5.51( 8.1

االخ�)
 t-0(AUCي
[(ميكروجرام /ميل ت
لي�) * ]h
ي

)7.19( 17.3

)157.29( 433.1

)74.32( 206.2

]l[ Vd

)29،811( 48،481

)675( 1،026

)205( 231

]h[ 2/1t

)2.34( 4.1

)6.16( 7.2

)15.19( 10.5

ئ
غذا� خاضع للرقابة بما ف ي� ذلك الصيام من الساعة  2بعد الظهر ف ي� اليوم
 1دراسة لمدة أربعة أيام مع
نظام ي
ف
ن
الثا�.
 1إىل  2بعد الظهر ي� اليوم ي
وك�يتات الصوديوم ،عىل الرغم من أن
 2يحتوي المنتج الذي تمت دراسته عىل أ نفس الكمية من  PEG 3350ب
السكوربيك مختلفة قليال ً ،مقارنةً بـ .PLENVU
كمية أسكوربات الصوديوم وحامض
ترك�؛  = tالوقت أ
القىص ت
لل� ي ز
 = SDاالنحراف المعياري؛  = Cأقىص ي ز
ك� من بداية الجرعات؛
أقىص
أقىص
ن
االخ� = Vd .حجم التوزيع  = 2/1tنصف العمر.
االخ�) = المنطقة تحت المنح� من  0tإىل  tي
 t-0(AUCي
 3خط أ
الساس مصحح
ف
ال�از.
الحرائك الدوائية مرفوعة إىل  ٪85إىل  ٪99من جرعة فمية بمقدار  5أونصات ( 140غ)ا من  PEG 3350ي� ب
ف
ال�از وإىل  ٪5من جرعات
الحرائك الدوائية مرفوعة إىل  ٪69من جرعة فمية أسكورباتية بمقدار  50جر ًاما ي� ب
حمض أ
الكساليك).
أسكوربات الفمية بمقدار  50جرام ف ي� البول (مع  ٪0.07كمستقل أسكوربات،
ف
ئ
الغذا� .الحرائك الدوائية مرفوعة إىل  ٪69إىل  ٪73من جرعة
ب
الك�يتات داخلية المنشأ وتوجد أيضا ي� النظام ف ي
ف
ال�از ،مع اكتشاف ما يقرب من  ٪43ي� البول.
فمية من بك�يتات الصوديوم  0.31أونصة ( 9غ) ي� ب
الدراسات الرسيرية
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تصميم الدراسة
ين
ين
ين
متوازيت� ،متعددة المراكز،
عشوائيت�،
تجربت�
تم تقييم كفاءة وسالمة تنظيف القولون وتحمل  PLENVUف ي�
الباحث� ف� ض
ين
ن
التشخيص.
القولون
تنظ�
أو
اقبة
ر
م
أو
لفحص
البالغ� المقرر أن يخضعوا
المر�
معماة عىل
ي
يض ي
ي
الناث ،متوسط العمر  56سنة (من  18إىل
تتألف ش�يحة
المر� الكلية من  ٪49من الذكور و  ٪51من إ
ين
آسيوي� .بشكل عام ،كانت الخصائص الديمغرافية متوازنة بع�
 86سنة) ٪92 ،من البيض ٪5 ،من السود و ٪2
التجارب.
ف ي� الدراسة ( NER1006-01/2014المشار إليها باسم NOCT؛  )NCT02254486والدراسة NER1006-02/2014
(المشار إليها باسم MORA؛  ،)NCT02273167تمت مقارنة فعالية تطه� أ
ين
المعاء لـ  PLENVUبمقار ي ن
مختلف�
ن�
ي
ين
ين
مختلف� من الجرعات (:)PLENVU
نظام�
(الجدول  )5باستخدام
ليوم� من  PLENVUبفجوة ي ن
•يسمح نظام تقسيم الجرعات ي ن
ب� الجرعات ف ي� الليل (الجرعة  1تؤخذ ف ي�
ف
ن
التال ،ف ي� يوم
المساء قبل ي
تنظ� القولون ،يب� الساعة  4مسا ًء و  8مسا ًء ،والجرعة  2ي� صباح اليوم ي
حوال  12بعد بداية الجرعة .)1
ي
تنظ� القولون ،ي
ين
الجرعت� ف ي� صباح يوم
•يعطي  PLENVUوفق نظام الجرعات الصباحية ليوم واحد
ب� الساعة  3صباحاً والساعة  7صباحاً تقريباً ،والجرعة  2عىل أ
تنظ� القولون (الجرعة  1ي ن
القل بعد
ي
ين
ساعت� من بداية الجرعة .)1

نقطة النهاية أ
الولية
()N = 556

نظام تقسيم جرعات
 PLENVUي ن
ليوم�

نظام تقسيم جرعات
ث
الك�يتات ي ن
ليوم�
ثال� ب
ي

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

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

235
()٪85.1

238
()٪85.0

معدل نجاح تنظيف
الكل
القولون ي

ث
الك�يتات
ثال� ب
® - PLENVUي
فرق ()٪
( ٪97.5فاصل ثقة أقل من
جانب واحد)
٪0.1
()٪8.2-

يظهر ف� الجدول  8النتائج الخاصة بالنقطة النهائية لنجاح عملية تطه� أ
المعاء بشكل عام ف ي� مجموعة MITT
ي
ي
ف�  .MORAتم عرض كل من نظام تقسيم جرعات  PLENVUلمدة ي ن
يوم� ونظام الجرعات الصباحية PLENVU
ي
ليوم واحد عىل أنهما يغ� دونية ( )NIبالنسبة إىل مقارنة .2 L PEG E
أ
الكل لـ  PLENVUمقابل  2 L PEG Eف ي� MORA
الجدول  :8معدل نجاح ي
تطه� المعاء ي
نقطة النهاية
أ
الولية
()822 = N

 PLENVUي ن
ليوم�
تقسيم الجرعات

 PLENVUالجرعات
الصباحية ليوم
واحد

نظام تقسيم
 2 L PEG Eي ن
ليوم�

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

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

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

® PLENVUنظام -
2 L PEG E
الفرق ()٪
( ٪97.5من طرف واحد
ن
أد� من فاصل الثقة)
نظام تقسيم
الجرعات ي ن
ليوم�

معدل نجاح
تنظيف
الكل
القولون ي

253
()٪92.0

245
()٪89.1

238
()٪87.5

٪4.5
()٪4.0-

نظام الرعاتالصباحية
ليوم واحد
٪1.6
()٪6.9-

كيف يتم التوريد  /التخزين والمناولة
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توف� ( PLENVUالبول ي ن
ايثيل� جاليكول  ،3350أسكوربات الصوديوم ،بك�يتات الصوديوم ،حمض
يتم ي
ي
أ
السكوربيك ،كلوريد الصوديوم وكلوريد البوتاسيوم عن طريق الفم) كمسحوق أبيض إىل أصفر إلعادة
التشكيل.
الجرعة  1تحتوي عىل  3.5أونصة ( 100غ) من البول ي ن
ايثيل� جاليكول (NF ،3350 )PEG؛  0.31أونصة ( 9غ) ات
ي
من بك�يتات الصوديوم2 ،NF ،؛  0.070أونصة ( 2غ) من كلوريد الصوديومNF / USP ،؛ و 0.035أونصة ( 1غ)
من كلوريد البوتاسيوم.NDC 65649-400-01 :NF / USP ،
يحتوي الكيس أ من الجرعة  2عىل  1.41أونصة ( 40غ) من NF ،PEG 3350؛  0.11أونصة ( 3.2غ) من كلوريد
الصوديومNF / USP ،؛ و  0.04أونصة ( 1.2غ) من كلوريد البوتاسيوم.NDC 65649-400-01 :NF / USP ،
تحتوي الجرعة  2الكيس ب عىل  1.7أونصة ( 48.11غ) من أسكوربات الصوديوم .NF / USP ،و  0.26أونصة
( 7.54غ) من حمض أ
السكوربيك.NDC 65649-400-01 :NF / USP ،
الداخل لالستخدام لمرة واحدة :تحتوي الكرتونة الداخلية عىل ثالث أكياس تحمل عبارات
 ،PLENVUالكرتون
ي
الجرعة  1والجرعة  2الكيس أو الجرعة  2الكيس ب.NDC 65649-400-01 :
الداخل،
 ،PLENVUالكرتون الخارجي لالستخدام مرة واحدة :يحتوي كل كرتون خارجي عىل الكرتون
ي
ووصف المعلومات ومعلومات المريض وحاوية خلط يمكن التخلص منها بغطاء إلعادة تشكيل :PLENVU
.NDC 65649-400-01
التخزين
خ ّزن العبوة ف� درجة حرارة الغرفة ،ي ن
ب�  68درجة فهرنهايت إىل  77درجة فهرنهايت ( 20درجة مئوية إىل  25درجة
ي
مئوية) مع االنحرافات المسموح بها إىل  59درجةفهرنهايت إىل  86درجة فهرنهايت ( 15درجة مئوية إىل  30درجة
ف
مئوية) [انظر  USPدرجة حرارة الغرفة المضبوطة] .الحزمة يمكنتخزينها ي� الثالجة.
معلومات حول استشارات ض
17
المر�
اطلب من المريض قراءة وصف المريض المعتمد من قبل إدارة أ
والعقاق� (دليل وتعليمات الدواء)
غذية
ال
ي
لالستخدام).
إرشاد ض
المر�:
ين
ين
علىيوم�
لتنظ� القولون سواء بنظام تقسيم الجرعات
جرعت� من PLENVU
•مطلوب
للتحض� الكامل ي
ي
أو نظام الجرعات الصباحية ليوم واحد [انظر تعليمات االستخدام].
•عدم أخذ أدوية مسهلة أخرى أثناء تناول .PLENVU
•أن  PLENVUيحتوي عىل  491ملغ من الفينيل ي ن
أالن� لكل عالج [انظر التحذيرات واالحتياطات (.])9.5
ش
•أن كل كيس يحتاج إىل حله ف ي� الماء قبل االبتالع وأنه ينبغي عليهم �ب المزيد منالسوائل الصافية.
يمكن العثور عىل أمثلة من السوائل الصافية ف ي� تعليمات االستخدام.
•عدم تناول أ
الدوية الفموية خالل ساعة واحدة من بدء كل جرعة من .PLENVU
الرشادات ف� تعليمات االستخدام ،إما لنظام التقسيم ي ن
ليوم� أو ليوم واحد ف ي� الصباح ،عىل
•لمتابعة إ
ي
النحو المنصوص عليه.
•الستهالك سوائل صافية إضافية قبل وأثناء وبعد استخدام  PLENVUلمنعهم التجفاف [انظر
التحذيرات واالحتياطات (.])1.5
•االتصال بمزود الرعاية الصحية الخاص بهم ف ي� حالة تطور القيء أو عالمات الجفاف بعد تناول
متغ�ة [انظر التحذيرات واالحتياطات (.])4.5 ،3.5 ،2.5 ،1.5
 PLENVUأو إذا شعروا بوعي أو نوبات ي
•عدم أكل أو ش�ب الكحول ،الحليب ،أي طعام بلون أحمر أو بنفسجي أو أي أطعمة أخرى تحتوي عىل
مواد لبية.
•التوقف عن ش�ب  PLENVUمؤق ًتا أو ش�ب كل جزء عىل تف�ات أطول إذا أصيب بعدم الراحة أو
أ
أ
أخ� ض
االضطراب الشديد ف� البطن ت
المر�
ح� تنخفض هذه العراض .إذا استمرت العراض الشديدة ،ب
ي
باالتصال بمزود الرعاية الصحية الخاص بهم.

مصنعة لصالح:
 ،Salix Pharmaceuticalsجزء من
Valeant Pharmaceuticals North America LLC
Bridgewater, NJ 08807 USA
صنع بواسطة:
Norgine Limited
7 Tir-y-berth Industrial Estate
New Road, Tir-y-berth
Hengoed, CF82 8SJ
)United Kingdom (GBR
االخ�اع أ
أرقام براءات ت
المريكية8,999,313 :؛ 9,326,969؛ 9,592,252؛ و 9,707,297

بال�اءات.
يرجى مراجعة  www.salix.comللحصول عىل المعلومات المتعلقة ب
 PLENVUهي عالمة تجارية مسجلة لمجموعة ش�كات  Norgineمستخدمة بموجب ترخيص.
© Valeant Pharmaceuticals North America LLC
9643000
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تعليمات االستخدام
®PLENVU
ايثيل� جاليكول  ،3350أسكوربات الصوديوم ،ك�يتات الصوديوم ،حمض أ
(البول ي ن
السكوربيك ،كلوريد الصوديوم وكلوريد البوتاسيوم للمحلول الفمي)
ب
ي

دليل الدواء
®)plen-vu( PLENVU
ايثيل� جاليكول  ،3350أسكوربات الصوديوم ،ك�يتات الصوديوم ،حمض أ
(البول ي ن
السكوربيك ،كلوريد الصوديوم وكلوريد البوتاسيوم للمحلول الفمي)
ب
ي
ف
اقرأ دليل الدواء وتعليمات االستخدام قبل إجراء فحص القولون بالمنظار ومرة أخرى قبل البدء ي� أخذ .PLENVU
ت
ال� يجب معرفتها عن PLENVU؟
ما هي أهم المعلومات ي
أ
أ
ف
ف
ض
خط�ة ،بما ي� ذلك:
يمكن أن يتسبب  PLENVUومستح�ات المعاء الخرى ي� حدوث آثار جانبية ي
ف
ف
التغ�ات من الممكن أن تسبب:
خط�ة ف ي� سوائل الجسم (الجفاف)
والتغ�ات ي� أمالح الدم (الكهارل) ي� دمك هذه ي
ي
• خسارة ي
دقات القلب غير الطبيعية التي يمكن أن تسبب الموت.
النوبات .يمكن أن يحدث هذا حتى لو لم تتعرض لنوبة.
مشكالت في الكلى.
والتغ�ات ف ي� أمالح الجسم مع  PLENVUأعىل إذا كنت:
السوائل
تكون فرصتك ف ي� فقد
ي
• لديك مشكالت ف ي� القلب.
ن
تعا� من مشكالت ف ي� الكىل.
•
ي
الست�وئيدية).
الست�ويدية المضادة لاللتهابات (مضادات االلتهاب يغ� ي
• تتناول أقراص الماء (مدرات البول) ،دواء ارتفاع ضغط الدم أو يغ� ي
العراض من فقدان خط� لسائل الجسم (الجفاف) مع أ
أخ� مقدم الرعاية الصحية الخاص بك عىل الفور إذا كان لديك أي من هذه أ
الخذ :PLENVU
ي
ب
•	 القيء	•	 التبول بمعدل أقل من المعتاد
• الصداع
• الدوخة
انظر "ما هي آ
الثار الجانبية المحتملة لـ PLENVU؟" لمزيد من المعلومات حول آ
الثار الجانبية.

سيخ�ك مقدم الرعاية الصحية الخاص بك باختيار خيار الجرعة لمدة ي ن
يوم� أو خيار الجرعات الصباحية الواحدة.
هناك نوعان من الخيارات المختلفة ألخذ .PLENVU
ب
يل مع الحزمة:
يتم ي
توف� ما ي
• كرتونة داخلية:
• كرتون خارجي:

• حاوية خلط مع غطاء
قابل للإ زالة:

• وصف المعلومات
ومعلومات ض
المر�

جدول الجرعات الصباحية ليوم واحد
ف
ف
ن
تنظ� القولون الخاص بك ي� وقت ما يب�  3صباحا و  7صباحا
خذ جرعة  1ي� صباح ي
أ
ين
ين
تنظ� القولون.
ساعت� من بدء الجرعة  .1تأكد من االنتهاء من الجرعة  2قبل
خذ الجرعة  2بعد
ساعت� عىل القل من ي
اتبع الخطوات من  1إىل  3حول كيفية المزج بملعقة أو خفقها بغطاء بشكل آمن واتخاذ :PLENVU
الخطوة 1أ :أفرغ الجرعة  1ف� حاوية الخلط ت ت
تأ� مع .PLENVU
ال� ي
ي
ي
ال

جرع

ة1

معلومات الوصف
ومعلومات ض
المر�

الخطوة 1ب :أضف الماء إىل خط التعبئة .سوف ي ن
يتع� عليك إضافة ما ال يقل عن  16أونصة.
الداخل عىل:
يحتوي الكرتون
ي
• الجرعة 1

ما هو PLENVU؟
ف
السهال (براز رخو) .تنظيف القولون يساعد مقدم الرعاية الصحية
تنظ� القولون .ينظف  PLENVUالقولون الخاص بك عن طريق التسبب ي� إ
 PLENVUهو دواء يستخدمه الكبار لتنظيف القولون قبل ي
الخاص بك عىل رؤية داخل القولون الخاص بك بشكل ث
تنظ� القولون.
أك� وضوحا أثناء ي
من غ� المعروف ما إذا كان  PLENVUآمنا وفعاال ف� أ
الطفال.
ي
ي
ال تأخذ  PLENVUإذا قال لك طبيبك أن لديك:
المعاء (انسداد أ
• انسداد ف� أ
المعاء).
ي
أ
أ
• فتحة ف ي� جدار المعدة أو المعاء (ثقب المعاء).
• مشكالت ف ي� تفريغ الطعام والسائل من المعدة الخاصة بك (احتباس المعدة).
• مشكلة ف� تحرك الطعام ببطء شديد من خالل أ
المعاء (علوص).
ي
• أمعاء متوسعة جداً (تضخم القولون السام).
• الحساسية تجاه أي من المكونات ف ي�  .PLENVUانظر نهاية هذه ش
الن�ة للحصول عىل قائمة كاملة بالمكونات ف ي� .PLENVU
أخ� مقدم الرعاية الصحية الخاص بك عن جميع حاالتك الطبية ،بما ف ي� ذلك إذا كنت:
قبل أخذ  ،PLENVUب
ن
والتغ�ات ف ي� أمالح الدم (الكهارل).
كب� ف ي� سوائل الجسم (الجفاف)
•
ي
تعا� من مشكالت مع فقدان ي
ي
• لديك مشكالت ف ي� القلب.
• لديك نوبات أو تأخذ أدوية للنوبات.
• لديك مشكالت ف ي� الكىل أو تتناول أدوية لمشكالت الكىل.
تعا� من مشكالت ف� المعدة أو أ
ن
المعاء ،بما ف ي� ذلك التهاب القولون التقرحي.
•
ي
ي
ف
ش
• لديك مشكالت مع البلع ،ارتجاع المعدة أو إذا كنت تستنشق الطعام أو السوائل ي� رئتيك عند تناول الطعام أو ال�ب (ارتشاف).
• لديك حالة تسمى نقص هرمون الجلوكوز  6فوسفات ( )G6PDالذي يدمر خاليا الدم الحمراء.
• تنسحب من ش�ب الكحول.
• لديك بيلة فينيل كيتون ( .)PKUيحتوي  PLENVUعىل فينيل ي ن
أالن�.
• لديك حساسية من أي من المكونات ف ي� .PLENVU
ين
تخطط� للحمل .من يغ� المعروف ما إذا كانت  PLENVUستؤذي جنينك .تحدث إىل مقدم الرعاية الصحية الخاصة بك إذا كنت ً
• كنت ً
حامل.
حامل أو
ين
ين
تخطط� للرضاعة الطبيعية .من يغ� المعروف ما إذا كانت  PLENVUتمر ف ي� حليب الثدي الخاص بك .انت ومقدم الرعاية الصحية الخاصة بك يجب أن تقررا ما
تقوم� بالرضاعة الطبيعية أو
•
إذا كنت ستأخذين  PLENVUأثناء الرضاعة الطبيعية.
أ
ال� تتناولها ،بما ف� ذلك وصفة طبية أ
ت
والدوية يغ� وصفة طبية والفيتامينات والمكمالت العشبية.
ب
أي
أخ� طبيبك عن جميع الدوية ي
أ
أ
قد يؤثر  PLENVUعىل كيفية عمل الدوية الخرى .ال تأخذ الدوية الفمية قبل أو بعد بدء  PLENVUبشهر .1

أخ� طبيبك بشكل خاص إذا كنت تأخذ:
ب
• أ
الدوية لعالج عدم توازن ملح (الكهارل).
• أدوية ضغط الدم أو مشكالت ف ي� القلب.
• أدوية النوبات (مضادات الرصع).
• أدوية لمشكالت الكىل.
• حبوب الماء (مدرات البول).
الست�ويدية المضادة لاللتهابات (.)NSAIDs
•
العقاق� يغ� ي
ي
• أدوية مسهلة .ال تتناول أدوية مسهلة أخرى أثناء تناولك .PLENVU
• أدوية لالكتئاب أو يغ�ها من مشكالت الصحة العقلية.
الدوية إذا لم تكن متأكداً مما إذا كنت تتناول أي من أ
اسأل مقدم الرعاية الصحية أو الصيدل عن قائمة بهذه أ
الدوية المذكورة أعاله.
ي
أ
ت
والصيدل عند حصولك عىل دواء جديد.
ال� تتناولها .احتفظ بقائمة منها إلظهارها لمقدم الرعاية الصحية
ي
تعرف عىل الدوية ي

عل أخذ PLENVU؟
كيف يجب ي
انظر "تعليمات االستخدام"لتعليمات الجرعات .يجب عليك قراءة وفهم ومتابعة هذه التعليمات ألخذ  PLENVUبالطريقة الصحيحة.
سيخ�ك مقدم الرعاية الصحية الخاص بك باختيار خيار الجرعة لمدة ي ن
يوم� أو خيار الجرعات الصباحية
يخ�ك مقدم الرعاية الصحية الخاص بك بالتعامل معه.
ب
تماما كما ب
• خذ ً PLENVU
الواحدة.
• شا�ب السوائل الصافية فقط قبل وأثناء وبعد أخذ  PLENVUت
ين
ساعت� قبل إجراء فحص القولون بالمنظار للمساعدة عىل منع فقدان السوائل (الجفاف).
ح�
•	ال تأكل الطعام الصلب أثناء تناول  PLENVUت
تنظ� القولون.
ح� بعد ي
• من المهم بالنسبة لك أن شت�ب كمية إضافية من السوائل الصافية المدرجة ف ي� تعليمات االستخدام.
تعا� من انتفاخ ف� منطقة المعدة (البطن) بعد الجرعة أ
ن
الوىل من .PLENVU
• قد ي
ي
ف
ن
ت
ت
ت
قص�ة أو انتظر لف�ة أطول ي ن
ب� كل جرعة من  PLENVUح� تتحسن أعراض منطقة المعدة.
تعا� من ألم شديد ي� المعدة (البطن) أو انتفاخ ،توقف عن ش�ب  PLENVUلف�ة ي
إذا كنت ي
ف
أخ� مقدم الرعاية الصحية الخاص بك.
إذا استمر عدم الراحة ي� منطقة المعدة أو االنتفاخ ،ب
أ
أ
ين
ساعت� من بدء أخذ .PLENVU
حوال ساعة إىل
• قد تحدث حركة المعاء الوىل بعد ي
الكث� من  ،PLENVUفاتصل بمقدم الرعاية الصحية الخاص بك.
• إذا كنت تأخذ ي
ما هي آ
الثار الجانبية المحتملة لـ PLENVU؟
ف
خط�ة بما � ذلك:
يمكن أن يسبب  PLENVUآثار جانبية ي
• التغي�ات ف� بعض اختبارات الدم .قد يقوم يمزود الرعاية الصحية الخاص بك بإجراء فحوص الدم بعد أخذ  PLENVUللتحقق من التغ�ات ف
أخ� مقدم الرعاية الصحية الخاص بك
دمك.
�
ي
ب
ي
ي
ي
ن
الكث� من السوائل ،بما ف ي� ذلك:
تعا� من أي أعراض فقدان ي
إذا كنت ي
نوبات
مشكالت في القلب
قيء
حفاف فم
مشكالت في الكلى
دوار
بالغماء والضعف أو خفة الرأس خاصة عند الوقوف (انخفاض ضغط الدم االنتصابي)
تشعر إ
أ
أ
أخ� مقدم الرعاية الصحية الخاص بك عىل الفور إذا كان لديك ألم حاد فيمنطقة المعدة (البطن) أو نزف مستقيمي.
• قرحة المعاء أو مشكالت المعاء (التهاب القولون إ
القفاري) :ب
الخط� قد تشمل:
التحسس
خط�ة .أعراض رد الفعل
ي
• ردود فعل حساسية ي
ي
مشكالت في الكلى
بقع حمراء مرتفعة على بشرتك (خاليا النحل)
الطفح الجلدي
تورم في الوجه والشفتين واللسان والحلق
رغبة في الحك
الثار الجانبية أ
تشمل آ
ال ث
يل:
ما
PLENVU
لـ
ا
ع
شيو
ك�
ً
ي
تجفيف
قيء
غثيان
ألم في المعدة أو عدم الراحة
هذه ليست كل آ
الثار الجانبية المحتملة لـ .PLENVU
آ
آ
البالغ عن الثار الجانبية لـ  FDAعىل الرقم .1-800-FDA-1088
استدعي الطبيب للحصول عىل المشورة الطبية حول الثار الجانبية .يمكنك إ
ن
كيف
يمكن� تخزين PLENVU؟
ي
خزن ( PLENVUقبل الفتح وبعد الخلط) ف� درجة حرارة الغرفة ،ي ن
أيضا تخزين  PLENVUف ي� الثالجة.
ب�  68فهرنهايت إىل  77فهرنهايت ( 20درجة مئوية إىل  25درجة مئوية) .يمكن ً
• ّ
ي
• استخدم  PLENVUف ي� غضون  6ساعات بعد الخلط بالماء.
الدوية بعيدا عن متناول أ
احفظ  PLENVUوجميع أ
الطفال.
معلومات عامة حول االستخدام آ
المن والفعال لـ .PLENVU
أ
أ
أ
ف
ت
الجراء الذي تتبعه.
توصف الدوية أحيانًا لغراض أخرى يغ� تلك المدرجة ي� دليل الدواء .ال تستخدم  PLENVUلحالة لم يتم وصفها لها .ال تعطي  PLENVUلشخاص آخرين ،ح� لو كان لديهم نفس إ
قد ضت� بهم.
لمتخصص الرعاية الصحية.
مكتوبة
معلومات
عىل
الحصول
الصحية
الرعاية
مقدم
أو
الصيدل
من
تطلب
يمكنك أن
ي
ي
ما هي المكونات ف ي� PLENVU؟
العنرص الفعال:
الجرعة  ،PEG 3350 :1بك�يتات الصوديوم ،كلوريد الصوديوم ،كلوريد البوتاسيوم
الجرعة  2الكيس أ ،PEG 3350 :كلوريد الصوديوم ،كلوريد البوتاسيوم
الجرعة  2الكيس ب :أسكوربات الصوديوم ،حمض أ
السكوربيك
مكونات يغ� فعالة:
جرعة  :1سوكرالوز ،حامض ت
الس�يك مغلف ،نكهة مانجو
الجرعة  2الكيس أ :أ
السبارتام ،نكهة الفواكه الفوارة
مصنعة لصالح:
 ،Salix Pharmaceuticalsجزء من
Valeant Pharmaceuticals North America LLC
Bridgewater, NJ 08807 USA

جرعة 1

معا)
• الجرعة  2الكيس أوالجرعة  2الكيس ب (يتم جمعها ً
جرعة 2
الكيس أ

التعبئة ت
ح�
الخط

الجرعة 2
الكيس ب

معا بملعقة أو ضع الغطاء عىل حاوية الخلط بأمان واخفق الماء و PLENVUت
ح� يذوب بالكامل .قد يستغرق هذا ما ي ن
ب�  2و 3دقائق.
الخطوة 1ج :اخلط الماء وً PLENVU
اخفق

لوازم إضافية:
• الماء (لخلط مع .)PLENVU
• مقص (اختياري لقطع أ
الكياس عىل الخط المنقط).
• ملعقة (اختياري لخلط المياه و  PLENVUمعا .يمكنك أيضا خلط الماء و  PLENVUعن طريق وضع الغطاء عىل نحو آمن وتخفق .انظر الخطوة  1ج أدناه).
معلومات مهمة عن :PLENVU
أ
ين
ين
تنظ� القولون .ال تضف أي
خياري الجرعة .تأكد من االنتهاء من الجرعة  2قبل
(كيس�) من  PLENVUألي من
• يجب أن شت�ب كل من الجرعة ( 1كيس واحد) والجرعة 2
ساعت� عىل القل من ي
ّ
مكونات أخرى إىل .PLENVU
•  PLENVUيجب خلطه مع الماء.
• شا�ب سوائل صافية قبل وأثناء وبعد أخذ  ،PLENVUت
ين
تنظ� القولون ،للمساعدة ف ي� منع فقدان السوائل (الجفاف).
وح�
ساعت� قبل ي
من المهم أن شت�ب كمية إضافية من السوائل الصافية الواردة هنا ف ي� تعليمات االستخدام.
أمثلة عىل السوائل الصافية هي:
الماء
شوربة مرق صافية
الشاي العش� ،الشاي أ
السود أو القهوة
بي
أ
ف
عص� العنبالبيض
عصائر الفاكهة المنقطة (المخففة) (من
عص� التفاح أو ي
العص� المركز) (بدون اللب) بما ي� ذلك ي
ي
الصودا الصافية
ين
الجيالت� (بدون فاكهة مضافة أو كريمة)
المصاصات (بدون قطع من الفاكهة أو لب الفاكهة)
عص� الليمون المصفى أو الليموناضة
ي
ن
أرجوا� أو أي أطعمة لها لب.
أو
أحمر
بلون
طعام
• ال تتناول أو شت�ب الكحول ،الحليب ،أو أي
ي
• ال تتناول أدوية مسهلة أخرى أثناء تناول .PLENVU
• ال تتناول أي أدوية فمية (عن طريق الفم) ف ي� غضون ساعة واحدة قبل أو بعد البدء ف ي� كل جرعة من .PLENVU
• ال تأكل الطعام الصلب أثناء أخذ  PLENVUت
تنظ� القولون.
ح� بعد ي
• بالنسبة لجدول تقسيم الجرعات لمدة ي ن
يوم�:
ف
لتنظ� القولون يمكنك أن تأكل وجبة إفطار خفيفة تليها وجبة غداء خفيفة.
ي� اليوم السابق ي
أ
ف
يجب االنتهاء من تناول الغداء قبل  3ساعات عىل القل من البدء ي� أخذ .PLENVU
بعد البدء ف ي� أخذ  PLENVUيمكنك فقط ش�ب السوائل الصافية.
• بالنسبة لجدول الجرعات الصباحية:
ف
لتنظ� القولون يمكنك أن تأكل وجبة إفطار خفيفة تليها وجبة غداء خفيفة .للعشاء يمكنك تناول حساء مرق خفيف و  /أو زبادي عادي.
ي� اليوم السابق ي
حوال الساعة  8مساء.
يجب أن تنتهي من العشاء ي
بعد بدء أخذ  PLENVUيمكنك فقط تناول سوائل صافية.
تنظ� القولون الخاص بك.
• ال تأكل صباح ي
الجدول ن
الزم� لتقسيم الجرعات عىل ي ن
يوم�
ي
ف
ف
ن
خذ الجرعة  1ي� المساء ي� الوقت ما يب�  4مساء و  8مساء.
ف
ف
ين
تنظ� القولون .يجب أن يكون هناك حوال  12ساعة ي ن
ساعت� عىل
صباحا) بعد بدء تناول الجرعة  .1تأكد من االنتهاء من الجرعة  2قبل
صباحا و 8
(ب� الساعة 4
التال ،ي� يوم ي
ً
ً
ي
خذ الجرعة  2ي� صباح اليوم ي
أ
منتنظ� القولون الخاص بك.
القل
ي
اتبع الخطوات من  1إىل  3حول كيفية المزج بملعقة أو الخفق بغطاء بشكل آمن وتناول :PLENVU
ال� ي ت
الخطوة  1أ :إفراغ الجرعة  1ي ف� حاوية الخلط ي ت
تأ� مع  PLENVUالخاص بك.
ال

أو
الخطوة  :3شا�ب المحتويات كاملة من حاوية الخلط عىل مدى الـ  30دقيقة التالية.
ف
ف
ن
ت
ت
صغ�ة من  PLENVUح� تتمكن من
قص�ة ثم االستمرار ي� تناولها أو يمكنك أخذ رشفات ي
تعا� من ألم شديد ي� المعدة أو عدم الراحة ،يمكنك التوقف عن تناول  PLENVUلف�ة ي
إذا كنت تشعر بأنك ي
ف
ن
تعا� من آالم شديدة ي� المعدة ،فاتصل بمقدم الرعاية الصحية الخاص بك.
التخلص من الجرعة لمدة تزيد عن  30دقيقة .إذا كنت ال تزال ي

مليلي�) عىل أ
ت
القل .شا�ب المحتويات الكاملة لحاوية الخلط خالل الدقائق الـ 30
الخطوه  :3شطف حاوية الخلط بالماء .أعد التعبئة إىل خط التعبئة بالسوائل الصافية .سيكون هذا بـ  16أونصة (473
القادمة .للحصول عىل قائمة بالسوائل الصافية ،انظر أمثلة ف ي� أعىل إرشادات االستخدام.

التعبئة ت
ح�
الخط

بعد أخذ  PLENVUإذا كان لديك أي انتفاخ أو شعور مثل انزعاج معدتك ،انتظر ألخذ الجرعة  2ت
ح� تشعر معدتك بالراحة.

كيس الجرعة (الجرعة  2الكيس أوالجرعة  2الكيس ب) ف ي� حاوية الخلط ف ي� نفس الوقت .من المهم أن
للجرعة  :2شطف حاوية الخلط بالماء .كرر الخطوات  1و  2و  3ولكن هذه المرة للجرعة 2
ستفرغ ي ّ
ين
تنظ� القولون.
شت�ب سوائل صافية إضافية ،ولكن يجب عليك التوقف عن ش�ب جميع السوائل قبل
ساعت� من ي
ال
ا جرع
لكيس ة 2
ب

ة2
الجرع س أ
الكي

مصنعة لصالح:
 ،Salix Pharmaceuticalsجزء من
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Bridgewater, NJ 08807 USA

جرع

ة1

صنع بواسطة:
Norgine Limited
7 Tir-y-berth Industrial Estate
New Road, Tir-y-berth
Hengoed, CF82 8SJ
)United Kingdom (GBR
االخ�اع أ
أرقام براءات ت
المريكية8,999,313 :؛ 9,326,969؛ 9,592,252؛ و 9,707,297

أ
ت
مليلي�) عىل القل.
الخطوة  1ب :أضف الماء إىل خط التعبئة .ستحتاج إىل إضافة  16أونصة (473

التعبئة ت
ح�
الخط

الخطوة  1ج :اخلط الماء و  PLENVUمع ملعقة أو بوضع الغطاء عىل حاوية الخلط بشكل آمن واخفق الماء و  PLENVUت
تماما .قد يستغرق هذا من  2إىل  3دقائق.
ح� يتم إذابته ً
الخفق

اخلط

بال�اءات.
يرجى مراجعة  www.salix.comللحصول عىل المعلومات المتعلقة ب
 PLENVUهي عالمة تجارية مسجلة لمجموعة ش�كات  Norgineمستخدمة بموجب ترخيص.
© Valeant Pharmaceuticals North America LLC
تمت الموافقة عىل تعليمات االستخدام هذه من قبل إدارة الغذاء والدواء أ
المريكية.
صدر :مايو 2018
9643000

70013541

المزج

أو
الخطوة  :2شا�ب المحتويات الكاملة لحاوية الخلط خالل الدقائق الـ  30القادمة.
ف
ن
صغ�ة من  PLENVUت
تعا� من ألم شديد ف� المعدة أو عدم الراحة ،يمكنك التوقف عن تناول  PLENVUت
ح� تتمكن من
قص�ة ثم االستمرار ي� تناولها أو يمكنك أخذ رشفات ي
لف�ة ي
إذا كنت تشعر بأنك ي
ي
ف
ن
تعا� من آالم شديدة ي� المعدة ،فاتصل بمقدم الرعاية الصحية الخاص بك.
التخلص من الجرعة لمدة تزيد عن  30دقيقة .إذا كنت ال تزال ي

مليلي�) عىل أ
ت
القل .شا�ب المحتويات الكاملة لحاوية الخلط خالل الدقائق الـ 30
الخطوه  :3شطف حاوية الخلط بالماء .إعادة التعبئة إىل خط التعبئة مع السوائل الصافية .سيكون هذا بـ  16أونصة (473
القادمة .استمر ف ي� ش�ب سوائل صافية إضافية خالل المساء .للحصول عىل قائمة بالسوائل الصافية ،انظر أمثلة ف ي� أعىل إرشادات االستخدام.

التعبئة ت
ح�
الخط

مثل ،انتظر ألخذ الجرعة  2ت
بعد أخذ  PLENVUإذا كان لديك أي انتفاخ أو الشعور بمعدتك ن ز
م�عجة ً
ح� تشعر معدتك بتحسن.

كيس الجرعة (الجرعة  2الكيس أوالجرعة  2الكيس ب) ف ي� حاوية الخلط ف ي� نفس الوقت .من المهم أن
للجرعة  :2شطف حاوية الخلط بالماء .كرر الخطوات  1و  2و  3ولكن هذه المرة للجرعة 2
ستفرغ ي ّ
ين
تنظ� القولون.
شت�ب سوائل صافية إضافية ،ولكن يجب عليك التوقف عن ش�ب جميع السوائل قبل
ساعت� من ي

مصنعة من قبل:
Norgine Limited
7 Tir-y-berth Industrial Estate
New Road, Tir-y-berth
Hengoed, CF82 8SJ
)United Kingdom (GBR
االخ�اع أ
أرقام براءات ت
المريكية8,999,313 :؛ 9,326,969؛ 9,592,252؛ و 9,707,297

ال
ا جرع
لكيس ة 2
ب

ة2
الجرع س أ
الكي

بال�اءات.
يرجى مراجعة  www.salix.comللحصول عىل المعلومات المتعلقة ب
 PLENVUهي عالمة تجارية مسجلة لمجموعة ش�كات  Norgineمستخدمة بموجب ترخيص.
© Valeant Pharmaceuticals North America LLC
لمزيد من المعلومات ،طالع الموقع إال ت
لك� ي ن
و�  www.PLENVU.comأو اتصل بالرقم .1-800-321-4576
تمت الموافقة عىل دليل الدواء هذا من قبل إدارة الغذاء والدواء أ
المريكية.
صدر :ف ي� مايو 2018
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