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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
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Type 3
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Type 6
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The Bristol Stool Form Scale is © The Rome Foundation, Inc. and is used with permission.  
The graphic components of the Bristol Stool Form Scale depicted here were created by 
Norgine in conjunction with Dr. Ken Heaton.
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Les nøye gjennom pakningsvedlegget før du begynner å bruke dette 
legemidlet
MOVICOL®  Makrogol 3350, natriumklorid, natriumhydrogenkarbonat og 
kaliumklorid. Pulver til oppløsning, og mikstur, oppløsning i dosepose. Til 
korttidsbehandling av obstipasjon, behandling av kronisk obstipasjon og til 
avføringsstopp hvor rektum og/eller colon er fylt med fast avføring. Til voksne og 
barn over 12 år. Kontraindikasjoner: Bruk ikke MOVICOL® vid tarmperforasjon/
obstruksjon, tarmslyng, alvorlige betennelsestilstander i tynntarmen, toksisk 
megakolon og overfølsomhet overfor virkestoffene eller overfor noen av 
hjelpestoffene. Advarsler og forsiktighetsregler: Årsaken til obstipasjon bør 
utredes dersom daglig bruk av avføringsmidler er nødvendig. Det totale 
væskevolumet av MOVICOL® tilsatt vann erstatter ikke vanlig væskeinntak, og 
tilstrekkelig væskeinntak må opprettholdes. Vanlige bivirkninger: 
Abdominalsmerter, diaré, kvalme, abdominal distensjon, borborygm og flatulens. 
Interaksjoner: Absorpsjonen av andre legemidler kan være forbigående redusert 
når du bruker MOVICOL®. Makrogol 3350 motvirker stivelsens fortykningseffekt, 
og resulterer dermed i fortynning av preparater som behøver å forbli fortykkede 
for personer med svelgeproblemer. Graviditet og amning: Kan brukes under 
graviditet og 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. Behandlingsperioden bør normalt ikke overskride 2 uker, men 
kan om nødvendig repeteres. Ved avføringsstopp hvor rektum eller colon er fylt 
med fast avføring: Den kliniske tilstanden må bekreftes av lege. 8 doseposer per 
dag. En behandlingsperiode med MOVICOL® ved avføringsstopp vil normalt ikke 
overstige 3 dager. Oppbevaringsbetingelser: Dette legemidlet krever ingen 
spesielle oppbevaringsbetingelser. Alle dosene bør tas innenfor en periode på 6 
timer og oppbevares tildekket i kjøleskap (2 °C – 8 °C).  Innehaver av 
markedsføringstillatelsen: Norgine BV, Antonio Vivaldistraat 150,1083 HP 
Amsterdam, Holland. Kontakt: Norgine Norge AS, Postboks 1935 Vika, 0125 
Oslo. Basert på SmPC: MOVICOL® 29.12.2020, MOVICOL® med sjokoladesmak 
29.12.2020, MOVICOL® mikstur i dosepose: 27.08.2020. NO-GE-MOV-2100022
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