Moviprep® darmvoorbereiding
Chirurgie
Inleiding
Binnenkort vindt bij u een operatie plaats waarbij een dubbelloops ileostoma wordt aangelegd. In deze folder
beschrijven wij de darmvoorbereiding die u thuis moet uitvoeren.
Moviprep® is een laxeermiddel om de dikke darm te reinigen voor de operatie. Dit is nodig om de nieuwe darmnaad
die er is gemaakt te beschermen zodat er niet gelijk ontlasting langs gaat en zo beter kan genezen.

Voorbereiding
Als u de Moviprep® oplossing begint te drinken, moet u in de nabijheid van een toilet blijven. Op een bepaald moment
zult u waterige ontlasting beginnen te krijgen. Dit is volkomen normaal en wijst erop dat de Moviprep ® werkt.
U moet in totaal twee liter drinken, verdeeld over de dag voor de operatie.

Gebruiksaanwijzing Moviprep®
Met bijgaand recept kunt u de Moviprep® afhalen bij uw apotheek.
Een verpakking bestaat uit twee sets in plastic folie. Iedere set bevat twee sachets: een groot sachet A en een klein
sachet B.
Let op: u heeft alle vier sachets nodig voor het reinigen van uw darmen.
Leeg zowel sachets A als B in een maatbeker van één liter. Voeg één liter water toe en roer de oplossing door tot het
poeder geheel is opgelost. Dit duurt ongeveer vijf minuten.
Voor de tweede liter geldt dezelfde gebruiksaanwijzing.

Twee dagen voor operatie
U kunt een normaal ontbijt nemen en daarna alleen vloeibare voeding (pap, yoghurt, vla, vloeibare soep, bouillon,
koffie, thee, sap en water).

Eén dag voor de operatie
Gebruik ‘s morgens een vloeibaar ontbijt.
Na het ontbijt begint u met één liter Moviprep® te drinken. Ongeveer één glas per 15 - 30 minuten.
U mag er dan alleen helder vloeibaar bij drinken (water, thee, heldere bouillon, appelsap, heldere sportdrank), neem
hier ook minimaal één liter van. U mag geen melkproducten drinken.
De tweede liter Moviprep® drinkt u tussen 18.00 en 20.00 uur, ook weer elke 15 - 30 minuten een glas. U mag er ook
dan alleen helder vloeibaar bij drinken (water, thee, heldere bouillon, appelsap, heldere sportdrank), neem hier ook
minimaal één liter van. U mag geen melkproducten drinken.

Moviprep® inname tips
U kunt Moviprep® het beste als volgt gebruiken:
■ drink Moviprep® gekoeld;
■ u kunt een scheutje ranja toevoegen;
■ u mag kauwgum gebruiken;
■ gebruik geen koolzuurhoudende vloeistoffen.

Medicatie
Als u nog andere geneesmiddelen neemt, neem ze dan minstens één uur voor u Moviprep® inneemt of minstens één
uur nadien, omdat ze kunnen worden weggespoeld uit uw spijsverteringsstelsel en daardoor niet zo doeltreffend
kunnen zijn.
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Belangrijke contactgegevens
Onderstaande route en telefoonnummers kunnen voor u van belang zijn:
■ stomaverpleegkundige Chirurgie Enschede, route E26, telefoon (053) 4 87 34 41 (op werkdagen tijdens
kantooruren).

Tenslotte
U heeft recht op juiste en volledige informatie. Pas als u voldoende inzicht heeft, kunt u weloverwogen toestemming
geven voor een bepaalde behandeling of een bepaald onderzoek. Als iets u niet geheel duidelijk is, vraagt u de
stomaverpleegkundige of arts dan om nadere uitleg.
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