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Bristolskala for Avføringstyper

Separate harde
klumper som
ligner nøtter

Pølseformet
med klumper

Ligner en pølse
med sprekker
på yttersiden

Ligner en pølse,
smidig og myk

Myke klumper
med skarpe kanter

(lette å få ut)

Småbiter

Vandig uten klumper
Bare væske

Type 1

Type 2

Type 3

Type 4

Type 6

Type 5

Type 7

Distributed with the kind permission of Dr K. W. Heaton; formerly reader in 
Medicine at the University of Bristol. Reproduced as a service to the medical 
profession by Norgine Ltd. ©2017 Norgine group of companies.



MOVICOL® Makrogol 3350, natriumklorid, natriumhydrogenkarbonat og kaliumklorid. 
Pulver til oppløsning og mikstur oppløsning i dosepose. Til korttidsbehandling av 
obstipasjon og behandling av kronisk obstipasjon. Avføringsstopp hvor rektum og/
eller colon er fylt med fast fekalia. Til voksne og barn over 12 år: Kontraindika-
sjoner: Overfølsomhet overfor virkestoffene eller overfor noen av hjelpestoffene. 
Tarmperforasjon eller gastrointestinal obstruksjon som skyldes strukturell eller funksjo-
nell forstyrrelser i tarmveggen. Ileus og alvorlige betennelsestilstander i tynntarmen 
som Crohn’s sykdom, ulcerøs kolitt og toksisk megakolon. Advarsler og forsik-
tighetsregler: Det totale væskevolumet av Movicol tilsatt vann erstatter ikke vanlig 
væskeinntak, og tilstrekkelig væskeinntak må opprettholdes. Årsaken til obstipasjon 
bør utredes dersom daglig bruk av avføringsmidler er nødvendig. Bivirkninger: 
Abdominalsmerter, diaré, kvalme, abdominal distensjon, borborygmi, flatulens, se 
også felleskatalogen.no Interaksjoner: Det er mulig at absorpsjonen av andre 
legemidler kan være forbigående redusert på grunn av en reduksjon i den gastro-
intestinale passasjetiden forårsaket av Movicol. Det har vært isolerte rapporter med 
redusert effekt av noen samtidig administrerte legemidler, f.eks. antiepileptika. 
Graviditet og amning: Kan brukes av gravide kvinner. Kan brukes under amming. 
Dosering: 1–3 doseposer daglig jevnt fordelt over dagen. Hver pulver i dosepose 
skal løses opp i 125 ml vann. Movicol mikstur skal tas rett fra doseposen. Behand-
lingsperioden bør normalt ikke overskride 2 uker, men kan om nødvendig repeteres. 
Langtidsbruk kan være nødvendig ved alvorlig, kronisk eller refraktær obstipasjon 
på grunn av sykdom eller ved legemiddelindusert obstipasjon, eks. opioider eller 
antimuskarinerge legemidler. Ved avføringsstopp hvor rektum eller colon er fylt 
med fast fekalia skal den kliniske tilstanden verifiseres ved fysisk undersøkelse av 
rektum og buken. 8 doseposer oppløst i 1 liter vann bør tas innenfor en periode på 
6 timer, per dag i normalt 3 dager. Se også felleskatalogen.no Pakninger: Movicol 
20 stk,pris ikke fastsatt, reseptgruppe F. 100 stk pris kr 388,10 pr. 15.08.2017, 
reseptgruppe C, blå resept: ja. Movicol med sjokoladesmak 20 stk pris ikke fastsatt, 
reseptgruppe F. Movicol mikstur oppløsning i dosepose 10 stk pris ikke fastsatt, 
reseptgruppe F. Innehaver av markedsføringstillatelsen: Norgine BV, Antonio 
Vivaldistraat 150, 1083 HP, Amsterdam, Holland. Basert på SmPC: Movicol 20 stk. 
og 100 stk. 20.11.2018 og Movicol med sjokoladesmak 20 stk. 
20.11.2018. Movicol mikstur i dosepose: 20.11.2018 NOR/
MOV/0817/0186. MOVICOL, NORGINE and the sail logo are 
registered trademarks of the Norgine group of companies.N
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