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Dit geneesmiddel is niet geregistreerd voor gebruik bij dieren. Het gebruik is echter toegestaan op grond
van art. 5.1 van het Besluit Diergeneeskundigen. Deze productinformatie is met grote zorgvuldigheid
opgesteld door de Apotheek van de faculteit Diergeneeskunde in Utrecht en is bedoeld als bron van
algemene informatie over dit product voor diereigenaren en dierenartsen.

Klean Prep poeder voor drank
Samenstelling:
Klean Prep bevat macrogol 3350, natriumchloride, kaliumchloride, natriumwaterstofcarbonaat en
natriumsulfaat.

Eigenschappen:
Macrogol wordt zeer slecht opgenomen vanuit de darmen. Het trekt sterk water aan en houdt het
vast in de darmen. Dit heeft waterige diarree tot gevolg. De darmactivitiet wordt verder
gestimuleerd door natriumsulfaat. De andere stoffen zijn elektrolyten die zijn toegevoegd om bij het
gebruik van dit laxeermiddel verstoring van de elektrolytenbalans te voorkomen.
Doeldieren:
Klean Prep wordt voornamelijk voorgeschreven voor de hond en in enkele gevallen voor de kat.

Indicaties:
Klean Prep wordt gebruikt voor het leegmaken van het maagdarmkanaal ter voorbereiding op een
diagnostisch onderzoek of een chirurgische ingreep. Soms wordt het toegepast bij de behandeling
van acute vergiftigingen of na inname van grote hoeveelheden geneesmiddelen.
Waarschuwingen en contra-indicaties:
Niet gebruiken bij belemmering van de darmpassage ten gevolge van verlamming van de darm.
Zorg ervoor dat de hond voldoende kan drinken.

Interacties met andere geneesmiddelen:
Klean Prep kan de absorptie van andere geneesmiddelen verstoren wanneer deze tegelijkertijd
worden toegediend. Zorg dat uw dierenarts op de hoogte is van het geneesmiddelgebruik van uw
huisdier, en dien tijdens de toediening van Klean Prep geen andere geneesmiddelen toe.
Toediening en dosering:
Vanaf ten minste 2 uur voor toediening mag uw dier geen vast voedsel meer krijgen.

Tijdstip van toedienen:
De toediening moet op zijn laatst 3 tot 4 uur voor het begin van het onderzoek afgrond zijn.
Tijdstip van toediening hangt af van wanneer het onderzoek wordt uitgevoerd. Is dit in de ochtend,
dan kan de middag ervoor worden gestart. Staat het onderzoek ’s middags gepland, dan mag op
zijn vroegst de avond voor de behandeling de Klean Prep worden gegeven.
U mag de toediening ook verdelen over 2 tijdstippen (de helft op de avond voorafgaand en de helft
op de ochtend van het onderzoek), mits de laatste portie 3 tot 4 uur voor het begin van het
onderzoek wordt gegeven.

De totale dosering is 500 ml per 10 kg lichaamsgewicht. De totale hoeveelheid kan in delen
worden toegediend volgens onderstaande tabel.
Los telkens 1 sachet op in 1 liter (1000 ml) water of bouillon.

5 kg
10 kg
15 kg
20 kg
25 kg
30 kg
35 kg
40 kg

totaal toe te dienen
hoeveelheid:
250 ml
500 ml
750 ml
1000 ml
1250 ml
1500 ml
1750 ml
2000 ml

geef elke 10-15 minuten
ongeveer:
25 ml
50 ml
75 ml
100 ml
125 ml
150 ml
175 ml
200 ml

Laat het dier de oplossing drinken of geef het met een spuit in de bek in.
Eén tot twee uur na de start van toediening van de vloeistof ontstaat waterdunne diarree.
Bijwerkingen:
Bijwerkingen als buikpijn, misselijkheid en braken kunnen optreden.
Fabrikant:
Dit geneesmiddel wordt gemaakt door Norgine, Amsterdam. Registratie nummer RVG15354

Bewaarcondities:
Niet gebruiken indien het sachet beschadigd is.
Dit geneesmiddel is houdbaar tot de op het etiket aangegeven datum,
mits droog bewaard bij kamertemperatuur (15-25°C).
Na oplossen is de drank nog 48 uur houdbaar mits in de koelkast bewaard.
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