
 

B130/05 

Bijsluiter: informatie voor de gebruiker 
 

MOVIPREP® Orange, poeder voor drank  
Macrogol 3350, watervrij Natriumsulfaat, Natriumchloride, Kaliumchloride,Ascorbinezuur, Natriumascorbaat 

 

Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat innemen want er staat belangrijke 
informatie in voor u. 
- Bewaar deze bijsluiter. Misschien heeft u hem later weer nodig. 

- Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met uw arts of apotheker. 

- Geef dit geneesmiddel niet door aan anderen, want het is alleen aan u voorgeschreven. Het kan 
schadelijk zijn voor anderen, ook al hebben zij dezelfde klachten als u. 

- Krijgt u last van een van de bijwerkingen die in rubriek 4 staan? Of krijgt u een bijwerking die niet in deze 
bijsluiter staat? Neem dan contact op met uw arts of apotheker. 

 
Inhoud van deze bijsluiter 

1. Wat is Moviprep Orange en waarvoor wordt dit middel ingenomen? 

2. Wanneer mag u dit middel niet innemen of moet u er extra voorzichtig mee zijn? 

3. Hoe neemt u dit middel in? 

4. Mogelijke bijwerkingen 

5. Hoe bewaart u dit middel? 

6. Inhoud van de verpakking en overige informatie 

1. WAT IS MOVIPREP ORANGE EN WAARVOOR WORDT DIT MIDDEL INGENOMEN? 

Moviprep Orange is een laxeermiddel met sinaasappelsmaak dat verpakt is in vier sachets. Er zijn twee grote 
sachets (‘Sachet A’) en twee kleine sachets (‘Sachet B’). U hebt al deze sachets nodig voor één behandeling. 

 
Moviprep Orange wordt toegepast bij volwassen patiënten om de darmen te reinigen als 
voorbereiding op een onderzoek. 
Moviprep Orange maakt uw darmen leeg, zodat u een waterige stoelgang mag verwachten. 

 
2. WANNEER MAG U DIT MIDDEL NIET INNEMEN OF MOET U ER EXTRA VOORZICHTIG MEE 

ZIJN? 
 

Wanneer mag u dit middel niet innemen? 

 U bent allergisch voor één van de actieve stoffen of één van de andere stoffen die in dit 
geneesmiddel zitten. Deze stoffen kunt u vinden in rubriek 6. 

 Als u een obstructie (verstopping) heeft in uw darmen. 

 Als u een geperforeerde (doorboorde) darmwand heeft. 

 Als u een stoornis vertoont bij het legen van de maag. 

 Als u een verlamming van de darm hebt (treedt vaak op na een operatie aan de buik). 

 Als u lijdt aan fenylketonurie. Dit is een erfelijke ziekte waarbij het lichaam niet in staat is om een  
specifiek aminozuur te gebruiken. Moviprep Orange bevat een bron van fenylalanine. 

 Als uw lichaam niet in staat is om voldoende glucose-6-fosfaatdehydrogenase aan te maken. 

 Als u een toxisch megacolon (een ernstige complicatie van acute ontsteking van de dikke darm) heeft. 
 

Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met dit middel? 
Als u een zwakke gezondheid heeft of als u een ernstige medische aandoening heeft, moet u extra rekening houden 
met de mogelijke bijwerkingen vermeld in rubriek 4. Neem contact op met uw arts of apotheker als u zich zorgen maakt. 

 
Voordat u Moviprep Orange inneemt, moet u uw arts of apotheker laten weten of u één van de 
volgende problemen heeft: 

- neiging tot het overgeven van ingenomen drank, voedsel of maagzuur, of heeft u problemen met slikken (zie ook 

Waarop moet u letten met eten en drinken?) 

- nierziekte 

- hartfalen of hartziekte, inclusief hoge bloeddruk, onregelmatige hartslag of hartkloppingen. 


