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SAMENVATTING VAN DE PRODUCTKENMERKEN 

 

 

1. NAAM VAN HET GENEESMIDDEL 

 

Klean-Prep, 69 g, poeder voor drank. 

 

2. KWALITATIEVE EN KWANTITATIEVE SAMENSTELLING 

 

Elk sachet bevat de volgende actieve bestanddelen 

 

Macrogol 3350  59,000  g 

Watervrij natriumsulfaat   5,685  g 

Natriumwaterstofcarbonaat   1,685  g 

Natriumchloride    1,465  g 

Kaliumchloride    0,7425 g 

 

Na vermenging van 1 sachet poeder met 1 liter water bevat deze oplossing: 

 

Macrogol 3350    17,6  mmol/l 

Natrium   125  mmol/l 

Kalium     10  mmol/l 

Sulfaat      40  mmol/l 

Chloride     35  mmol/l 

Bicarbonaat     20  mmol/l 

 

Hulpstoffen met bekend effect: 

Aspartaam  49 mg per sachet 

 

Voor de volledige lijst van hulpstoffen, zie rubriek 6.1. 

 

 

3. FARMACEUTISCHE VORM 

 

Poeder voor drank 

Een witachtig poeder dat, indien opgelost in water, een heldere, kleurloze oplossing voor 

orale toediening geeft. 

 

 

4. KLINISCHE GEGEVENS 

 

4.1 Therapeutische indicaties 

 

Colonlavage voorafgaand aan een diagnostisch onderzoek, bijvoorbeeld colonoscopie, 

bariumklysma of aan een dringende ingreep ter hoogte van het colon. 
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4.2 Dosering en wijze van toediening 

 

Toedieningswijze: oraal 

Ten minste 2 uur vóór de toediening van Klean-Prep mag de patiënt geen vast voedsel meer 

gebruiken. 

Eén sachet poeder wordt opgelost in 1 liter water. 

 

Volwassenen 

De gebruikelijke dosering is ongeveer 1 liter oplossing per 15 à 20 kg lichaamsgewicht. Dit 

komt overeen met een gemiddelde hoeveelheid van 3 à 4 liter oplossing. 

 

Toedieningsschema volwassenen: 

De oplossing kan volledig in éénmaal ingenomen worden (4 liter de avond voor de dag van 

de behandeling) of verdeeld in 2 porties (2 liter de avond voor de behandeling en 2 liter ‘s 

morgens, waarbij wordt aangeraden het laatste glas 3 tot 4 uur voor het begin van het 

onderzoek in te nemen). 

Iedere 10 tot 15 minuten wordt 250 ml ingenomen. De gehele dosis moet binnen 4 tot 6 uur 

worden gebruikt. 

Ter voorbereiding van een bariumklysma-behandeling die ‘s ochtends is gepland, kan Klean-

Prep de avond ervoor worden toegediend, of 4 uur vóór het begin van het onderzoek. 

 

Wanneer de toediening via een neus-maagsonde gebeurt, moet men voorzichtig zijn met de 

snelheid van toediening (zie rubriek 4.4). De gebruikelijke maat is 20 tot 30 ml per minuut. 

 

Patiënten met nierinsufficiëntie 

De dosering hoeft niet te worden aangepast bij patiënten met nierklachten. 

 

Pediatrische patiënten: 

De dosering dient te worden aangepast aan de leeftijd: 

- Kinderen tot 5 jaar:  90 ml/kg 

- Kinderen van 5 tot 10 jaar: 80 ml/kg 

- Kinderen vanaf 10 jaar: 70 ml/kg 

Niet sneller toedienen dan 30 ml/kg/uur 

 

Toedieningsschema kinderen: 

Het wordt aangeraden de oplossing de avond voor de behandeling toe te dienen in 2 halve 

doses met een tussenperiode van minimaal 2 uur. 

 

4.3 Contra-indicaties 

 

- Overgevoeligheid voor de werkzame stoffen of voor één van de in rubriek 6.1 vermelde 

hulpstoffen.  

- Congestief hartfalen (NYHA klasse III en IV). 

- Ernstige lichaamszwakte en ernstige dehydratie. 
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- Gastro-intestinale perforatie, obstructie, ileus, maagretentie, toxische colitis en toxisch 

megacolon. 

- Fenylketonurie bij kinderen en zwangere vrouwen (aspartaam wordt in o.a. fenylalanine 

omgezet). 

 

4.4 Bijzondere waarschuwingen en voorzorgen bij gebruik 

 

Klean-Prep bevat aspartaam, dat wordt gemetaboliseerd tot fenylalanine. Dit kan van belang 

zijn bij behandeling van patiënten die lijden aan fenylketonurie. 

 

De Klean-Prep oplossing na reconstitutie met water is geen vervanging voor de reguliere 

vochtinname en adequate vochtinname via de voeding moet gehandhaafd blijven. 

 

Er zijn zeldzame meldingen van ernstige aritmiën, waaronder atriumfibrillatie, geassocieerd 

met het gebruik van ionische osmotische laxantia voor darmvoorbereidingen. Deze treden 

voornamelijk op bij patiënten met onderliggende cardiale risicofactoren en 

elektrolytstoornissen. 

 

Hoewel niet verwacht vanwege de isotone samenstelling van het product, zijn er bij 

risicopatiënten zeldzame gevallen gemeld van elektrolytverstoringen. Daarom dient Klean-

Prep met voorzichtigheid gebruikt te worden bij patiënten met een risico op 

elektrolytverstoringen, zoals patiënten met nierfalen, met hartfalen (NYHA klasse I en II) of 

diegenen die gelijktijdig worden behandeld met diuretica. 

 

Convulsies geassocieerd met ernstige hyponatremie zijn gemeld bij patiënten die Klean-prep 

innamen. Verwardheid / desoriëntatie, geassocieerd met hyponatriëmie, kan bij patiënten 

voorkomen. 

 

Bij verzwakte patiënten, patiënten met een slechte gezondheid, diegenen met klinisch 

significante nierinsufficiëntie, bij aritmie, en diegenen met een risico op elektrolytstoornissen 

dient de arts te overwegen om zo nodig vóór en na de behandeling een elektrolytbepaling, 

nierfunctietest en ECG uit te voeren.  

 

Klean-Prep dient met voorzichtigheid te worden toegediend aan patiënten met verstoorde 

braakreflex, refluxoesofagitis of een verminderd bewustzijn.  

 

Bewusteloze of semi-bewusteloze patiënten of patiënten met neiging tot aspiratie of 

regurgitatie moeten geobserveerd worden tijdens de toediening, in het bijzonder wanneer dit 

gebeurt via nasogastrische weg. Wanneer Klean-Prep wordt toegediend via een 

nasogastrische sonde dienen voorzorgsmaatregelen te worden genomen om te verzekeren dat 

de sonde correct geplaatst wordt. Er zijn gevallen gerapporteerd van pulmonair oedeem ten 

gevolge van aspiratie van macrogol lavage-oplossingen welke directe behandeling vereisten 

(zie ook rubriek 4.8). 
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Ten minste 2 uur vóór de toediening van Klean-Prep dient inname van vast voedsel te worden 

vermeden. 

 

Klean-Prep dient onder medisch toezicht toegediend te worden bij oudere patiënten, 

kwetsbare of verzwakte patiënten en bij kleine kinderen. 

 

Bij abdominale pijn of distentie moet de toediening worden vertraagd of tijdelijk stopgezet, 

totdat symptomen verdwijnen. 

 

Indien 2 tot 3 uur na de eerste inname nog geen stoelgang heeft plaatsgevonden, dient de 

behandeling te worden gestaakt en nader onderzoek plaats te vinden. 

 

Voorzichtigheid moet worden betracht bij gebruik bij patiënten met ernstige acute 

inflammatoire darmaandoeningen. 

 

Er zijn geen non-klinische of klinische gegevens beschikbaar ter beoordeling van het gebruik 

van aspartaam bij zuigelingen jonger dan 12 weken. 

 

Ischemische colitis:  

Na het in de handel brengen zijn gevallen van ischemische colitis, waaronder ernstige, 

gemeld bij patiënten die met macrogol werden behandeld voor darmvoorbereiding. Daarom is 

voorzichtigheid geboden bij gebruik van macrogol bij patiënten met bekende risicofactoren 

voor ischemische colitis of in het geval van gelijktijdig gebruik van stimulerende 

laxeermiddelen (zoals bisacodyl of natriumpicosulfaat). Patiënten met plotselinge buikpijn, 

rectale bloeding of andere symptomen van ischemische colitis moeten onmiddellijk worden 

beoordeeld. 

 

Bijzondere voorzorgen: 

Dit geneesmiddel bevat 125 mmol (2,9 g) natrium per dosis. Hiermee dient vooral rekening 

gehouden te worden bij patiënten op een zoutarm dieet.  

 

Bij patiënten met slikproblemen, voor wie het nodig is een verdikkingsmiddel toe te voegen 

aan oplossingen om een correcte inname te bevorderen, moet rekening gehouden worden met 

mogelijke interacties, zie rubriek 4.5. 

 

 

4.5 Interacties met andere geneesmiddelen en andere vormen van interactie 

 

Geneesmiddelen die vanaf één uur vóór, tijdens en tot één uur na de toediening van een 

macrogol-elektrolytencombinatie worden ingenomen, kunnen weggespoeld worden uit het 

gastro-intestinale stelsel zonder geabsorbeerd te worden. 

 

Klean-Prep kan mogelijk een interactie veroorzaken bij gebruik van op zetmeel gebaseerde 

verdikkingsmiddelen. Het actieve bestanddeel macrogol gaat het verdikkende effect van 



 

SPC: Klean-Prep  Page 5 of 9 

RVG: 15354 

Version 20220909 

zetmeel tegen en kan bereidingen, die dik moeten blijven voor mensen met slikproblemen, 

vloeibaar maken. 

 

4.6 Vruchtbaarheid, zwangerschap en borstvoeding 

 

Zwangerschap 

Er is geen gedocumenteerde ervaring over het gebruik van Klean-Prep tijdens de 

zwangerschap. Studies met proefdieren wijzen niet op directe of indirecte schadelijke 

effecten met betrekking tot zwangerschap, embryonale/foetale ontwikkeling, bevalling of 

postnatale ontwikkeling (zie rubriek 5.3). Macrogolen met een molecuulgewicht van meer 

dan 3000 Da worden niet of nauwelijks geresorbeerd. Het lijkt daarom onwaarschijnlijk dat 

het gebruik van Klean-Prep tijdens de zwangerschap problemen zal opleveren. Om deze 

reden kan Klean-Prep tijdens de zwangerschap worden gebruikt indien noodzakelijk. 

 

Borstvoeding 

Er is geen gedocumenteerde ervaring over het gebruik van Klean-Prep gedurende de 

lactatieperiode. Macrogolen met een molecuulgewicht van meer dan 3000 Da worden niet op 

nauwelijks geresorbeerd. Om deze reden kan, voor zover bekend, Klean-Prep tijdens de 

lactatieperiode worden gebruikt indien noodzakelijk. 

 

Vruchtbaarheid 

Er zijn geen bijzonderheden met betrekking tot de fertiliteit na gebruik van Klean-Prep.  

 

4.7 Beïnvloeding van de rijvaardigheid en het vermogen om machines te bedienen 

 

Klean-Prep heeft voor zover bekend geen invloed op de rijvaardigheid en op het vermogen 

machines te bedienen. 

 

 

4.8 Bijwerkingen 

 

De bijwerkingen zijn voornamelijk van gastro-intestinale aard. Deze bijwerkingen nemen af 

als de behandeling is voltooid.  

 

Samenvattende tabel van de bijwerkingen  

De frequentie van bijwerkingen is gebaseerd op de volgende conventie: 

Zeer vaak (≥ 1/10); 

Vaak (≥ 1/100, < 1/10); 

Soms (≥ 1/1.000, < 1/100); 

Zelden (≥ 1/10.000, < 1/1.000); 

Zeer zelden (< 1/10.000); 

Niet bekend (kan met de beschikbare gegevens niet worden bepaald). 

 

De volgende bijwerkingen werden geobserveerd tijdens post-marketing ervaring. 
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Systeem/orgaanklasse Frequentie Bijwerking 

Immuunsysteem-

aandoeningen 

Zelden Allergische reacties waaronder 

huidreacties (zie onder). 

Niet bekend Allergische reacties waaronder 

anafylactische reactie, dyspneu. 

Voedings- en 

stofwisselingsstoornissen 

Niet bekend Elektrolytverstoringen, met name 

hypokaliëmie en hyponatriëmie*, 

dehydratie. 

Zenuwstelselaandoeningen Niet bekend Convulsies, 

verwardheid/disorientatie**, 

hoofdpijn. 

Hartaandoeningen Niet bekend Tijdelijke toename van de  

bloeddruk, hartritmestoornissen, 

palpitaties 

 

Ademhalingsstelsel-, 

borstkas- en 

mediastinumaandoeningen 

Niet bekend Pulmonair oedeem, meestal 

secundair aan aspiratie*** 

Maagdarmstelsel-

aandoeningen 

Niet bekend Braken, misselijkheid, 

abdominale pijn, abdominale 

uitzetting, flatulentie, anaal 

ongemak. 

Huid- en onderhuid- 

aandoeningen 

Zelden Urticaria. 

Niet bekend Andere allergische huidreacties 

waaronder angio-oedeem, 

pruritus, rash, erytheem. 

Algemene aandoeningen en 

toedieningsplaatsstoornissen 

Niet bekend Rillingen.  

Beschrijving van geselecteerde bijwerkingen: 

* Elektrolytverstoringen komen vaker voor bij patiënten die gelijktijdig medicatie nemen met 

een effect op de nieren, zoals ACE remmers en diuretica 

** Geassocieerd met hyponatriemie. 

*** Er zijn gevallen gerapporteerd van pulmonair oedeem ten gevolge van aspiratie van 

macrogol lavage-oplossingen welke directe behandeling vereisten. Deze gevallen waren 

meestal secundair aan toediening via de nasogastrische sonde (zie rubriek 4.4.). 

 

Melding van vermoedelijke bijwerkingen 

Het is belangrijk om na toelating van het geneesmiddel vermoedelijke bijwerkingen te 

melden. Op deze wijze kan de verhouding tussen voordelen en risico’s van het geneesmiddel 

voortdurend worden gevolgd. Beroepsbeoefenaren in de gezondheidszorg wordt verzocht alle 

vermoedelijke bijwerkingen te melden via Nederlands Bijwerkingen Centrum Lareb 

Website: www.lareb.nl 

 

4.9 Overdosering 

 

http://www.lareb.nl/
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In geval van overdosering, die leidt tot hevige diarree, zijn conservatieve maatregelen meestal 

voldoende. Men dient dan grote hoeveelheden vloeistof - met name vruchtensap - te geven. 

 

 

5 FARMACOLOGISCHE EIGENSCHAPPEN 

 

5.1 Farmacodynamische eigenschappen 

 

Farmacotherapeutische groep: osmotische laxantia. ATC Code: A06AD65. 

 

Macrogol 3350 is een rechtlijnig polymeer met lange keten, waaraan water wordt gebonden 

via waterstofbruggen. Macrogol 3350 vergroot het volume van de faeces, wat op 

neuromusculaire wijze de colonmotiliteit triggert. Het fysiologische gevolg is een verbeterd 

propulsief transport van de zachtere faeces door het colon en een facilitatie van de defaecatie. 

In de formulering zijn elektrolyten aanwezig die door de intestinale barrière (mucosa) worden 

uitgewisseld met serumelektrolyten en water waardoor een verandering in de netto water-

elektrolytenbalans van het lichaam niet te verwachten is.  

 

5.2 Farmacokinetische eigenschappen 

 

Macrogol 3350 passeert onveranderd het darmkanaal. Het wordt praktisch niet geabsorbeerd 

uit het maagdarmkanaal. Eventueel opgenomen macrogol 3350, wordt voornamelijk 

onveranderd via de urine uitgescheiden. 

Osmotisch werkende darmpreparaten leiden tot een overvloedige diarree, resulterend in een 

uitgebreide eliminatie van het grootste deel van het product via de faeces. Ze kunnen ook 

leiden tot veranderingen in de elektrolytbalans in het lichaam, vaak met uitputting van 

natrium en kalium. Het extra natrium en kalium in de Klean-Prep-formulering helpt de 

elektrolyten in evenwicht te brengen. Hoewel enige absorptie van natrium plaatsvindt, wordt 

verwacht dat het grootste deel van het natrium wordt uitgescheiden in de faeces als de 

natriumzouten van sulfaat, de osmotische actieve ingrediënten die zijn opgenomen in de 

Klean-Prep-samenstelling. 

 
 

5.3 Gegevens uit het preklinisch veiligheidsonderzoek 

 

Preklinische gegevens duiden niet op een speciaal risico voor mensen. Deze gegevens zijn 

afkomstig van conventionele studies op het gebied van veiligheidsfarmacologie, toxiciteit bij 

herhaalde dosering, genotoxiciteit en reproductietoxiciteit.  

 

  

6 FARMACEUTISCHE GEGEVENS 

 

6.1 Lijst van hulpstoffen 

 

Aspartaam (E 951) 
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Vanillesmaak ref. 17 

 

6.2 Gevallen van onverenigbaarheid 

 

Niet bekend 

 

6.3 Houdbaarheid 

 

De sachets zijn 3 jaar houdbaar 

Na oplossen in water dient Klean-Prep binnen 48 uur te worden gebruikt. 

 

6.4 Speciale voorzorgsmaatregelen bij bewaren 

 

Bewaren in de oorspronkelijke verpakking ter bescherming tegen vocht bij een temperatuur 

beneden 25 °C 

Na oplossen in water dient Klean-Prep in de koelkast te worden bewaard  

(2-8 °C) en binnen 48 uur te worden gebruikt. 

Niet gebruiken indien het sachet beschadigd is. 

 

6.5 Aard en inhoud van de verpakking 

 

“Shaker” van polypropyleen (Marleat) met 4 sachets. 

Unit-dose. 

Elk sachet heeft de volgende samenstelling (van binnen naar buiten): 

18 g Surlyn 1652 - 0,9 mm aluminium - 50 g papier - 12 g polyethyleen -   

opdruk - vernislaag. 

 

6.6 Speciale voorzorgsmaatregelen voor het verwijderen en andere instructies 

 

1. De inhoud van een sachet oplossen in 1 liter water. 

Goed roeren tot het poeder volledig is opgelost. Men verkrijgt een heldere, kleurloze 

oplossing met een karakteristieke vanillesmaak. 

 

2. Drink een vol glas (250 ml) van de oplossing elke 10 tot 15 minuten en herhaal dit tot 

de in de “dosering” voorziene hoeveelheid vloeistof is gebruikt, of het darmkanaal 

leeg is. Wanneer de stoelgang bestaat uit een geheel heldere vloeistof, kan de inname 

van Klean-Prep worden gestaakt. 

De oplossing is smakelijker indien koud gebruikt. 

 Alle ongebruikte oplossing dient te worden weggegooid.  

 

3. Klean-Prep is bedoeld om het darmkanaal te reinigen en dit heeft een diarree-achtige 

ontlasting tot gevolg. De eerste waterige ontlasting moet binnen 1 tot 2 uur na 

aanvang van de behandeling plaatsvinden. 
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7 HOUDER VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN 

 

Norgine B.V. 

Antonio Vivaldistraat 150 

1083 HP Amsterdam  

 

 

8 NUMMER VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN 

 

RVG 15354 

 

 

9 DATUM  EERSTE VERGUNNINGVERLENING//VERLENGING VAN DE 

VERGUNNING 

 

Datum van eerste vergunning: 6 oktober 1992 

Datum van hernieuwing van de vergunning: 6 oktober 2012  

 

 

10 DATUM VAN HERZIENING VAN DE TEKST 

 

Laatste gedeeltelijke herziening: betreft rubriek 4.5: 4 oktober 2022. 
 

 


