
CÁCH DÙNG CLENPIQ:

UỐNG, CẤP NƯỚC, LẶP LẠI 

CHỈ ĐỊNH 
CLENPIQ® là một loại thuốc theo toa dùng cho người lớn và trẻ em từ 9 tuổi trở lên để làm sạch ruột kết trước khi nội soi ruột kết. CLENPIQ 
làm sạch ruột kết của quý vị bằng cách làm cho quý vị bị tiêu chảy. Việc làm sạch ruột kết giúp nhà chăm sóc sức khỏe của quý vị thấy rõ hơn 
bên trong ruột kết của quý vị khi nội soi. 

THÔNG TIN AN TOÀN QUAN TRỌNG
•  Không dùng CLENPIQ nếu nhà chăm sóc sức khỏe của quý vị đã thông báo rằng quý vị có vấn đề nghiêm trọng về thận, bị tắc nghẽn 

trong ruột (tắc ruột), có vết hở trong thành dạ dày hoặc ruột (thủng ruột), giãn ruột (phì đại tràng nhiễm độc), các vấn đề về làm vơi thực 
phẩm và chất dịch từ dạ dày (ứ đọng dạ dày), hay dị ứng với bất cứ thành phần nào của CLENPIQ.

•  CLENPIQ và các chế phẩm đường ruột khác có thể gây ra các tác dụng phụ nghiêm trọng, bao gồm cả việc mất dịch cơ thể (mất nước) 
nghiêm trọng và những thay đổi về muối (điện giải) trong máu. Những thay đổi này có thể làm loạn nhịp tim gây tử vong, co giật (điều này 
có thể xảy ra ngay cả khi quý vị chưa bao giờ bị co giật), hay các vấn đề về thận. Nguy cơ bị mất chất dịch và các thay đổi về muối đường 
huyết của quý vị khi uống CLENPIQ sẽ cao hơn nếu quý vị có các vấn đề về tim, thận, hoặc uống các loại thuốc lợi tiểu hoặc các loại thuốc 
kháng viêm không chứa steroid (Non-Steroidal Anti-Inflammatory Drugs , NSAIDS).

Vui lòng xem Thông tin An toàn Quan trọng tiếp tục ở mặt sau.

Uống 5 cốc, mỗi cốc 8 ounce (oz), chất lỏng trong suốt trở lên.*
Uống chất lỏng trong suốt 5 tiếng tiếp theo.

*Sau liều đầu tiên, nếu quý vị bị đầy hơi, sưng, hoặc đau dạ dày nặng, hãy trì hoãn liều thứ hai cho đến khi khỏi các triệu chứng.
 Vui lòng xem trang sau để biết thêm thông tin về CLENPIQ, tầm quan trọng của chế độ uống chất lỏng trong suốt và cấp nước.

Việc cấp nước là điều quan trọng và là một phần của quá trình chuẩn bị. 
Đảm bảo cấp nước trước, trong và sau khi chuẩn bị.

Uống 4 cốc, mỗi cốc 8 ounce (oz), chất lỏng trong suốt trở lên.
Ngừng uống chất lỏng trong vòng 2 tiếng trước khi nội soi ruột kết 

hoặc theo lời khuyên của bác sĩ của quý vị.

Buổi sáng của
5 tiếng trước thủ thuật

+ 8 oz 8 oz 8 oz 8 oz

Buổi tối Trước
Từ 5-9 giờ tối

+
8 oz 8 oz 8 oz

8 oz 8 oz

Trợ lý Chuẩn bị

Buổi tối trước khi nội soi ruột kếtVÀO NGÀY TRƯỚC KHI 
NỘI SOI RUỘT KẾT, 

ngừng ăn tất cả các 
loại thức ăn cứng và 
các sản phẩm từ sữa, 
và bắt đầu cấp nước 
bằng cách uống các 
loại chất lỏng trong 

suốt. 

(5 tiếng trước khi nội soi ruột kết)

Bắt đầu: ______:_____ 

Hoàn tất: ______:_____

Bắt đầu: ______:_____ 

Hoàn tất: ______:_____

Hoàn thành quá trình chuẩn bị và cấp nước trước                      _____:_____

Thời gian nội soi ruột kết của quý vị là _____:_____

1 2 3

Uống một chai CLENPIQ

Cấp nước Cấp nước

Uống 5 cốc, mỗi cốc 8 ounce (oz), chất lỏng trong suốt trở lên. Uống 4 cốc, mỗi cốc 8 ounce (oz), chất lỏng trong suốt trở lên. 

Uống chai CLENPIQ khác

Đánh dấu các cốc trong khi uống! Đánh dấu các cốc trong khi uống!

CHẾ ĐỘ CHIA LIỀU DÙNG

(sodium picosulfate, magnesium oxide,  
and anhydrous citric acid) Dung dịch Uống

MỖI CHAI 160 ML CHỨA 10 mg/3.5 g/12 g



CLENPIQ LÀ GÌ?

CLENPIQ® is a registered trademark of Ferring B.V.
© 2021 Ferring B.V. All rights reserved. 
US-CLEN-2100033

THÔNG TIN AN TOÀN QUAN TRỌNG (TIẾP)
•  Nhà chăm sóc sức khỏe của quý vị có thể thực hiện xét nghiệm máu sau khi quý vị dùng CLENPIQ để kiểm tra sự thay đổi trong máu của 

quý vị. Báo ngay cho nhà chăm sóc sức khỏe của quý vị nếu quý vị có bất kỳ triệu chứng nào sau đây do mất quá nhiều dịch cơ thể (mất 
nước): nôn, buồn nôn, đầy hơi, chóng mặt, co thắt vùng dạ dày (bụng), đi tiểu ít hơn bình thường, khó uống các loại chất lỏng trong suốt, 
khó nuốt, co giật, hoặc các vấn đề về tim.

•   CLENPIQ có thể gây loét ruột hoặc các vấn đề về ruột (viêm đại tràng thiếu máu cục bộ). Báo ngay cho nhà chăm sóc sức khỏe của quý vị 
nếu quý vị bị đau vùng dạ dày (bụng) nặng hoặc chảy máu trực tràng.

•  Các tác dụng phụ thường gặp nhất của CLENPIQ ở người lớn bao gồm buồn nôn, đau đầu, có nồng độ magiê trong máu cao, mất nước 
hoặc chóng mặt và đau vùng dạ dày (bụng ). Các tác dụng phụ thường gặp nhất của CLENPIQ ở trẻ em từ 9 đến 16 tuổi bao gồm buồn 
nôn, nôn và đau vùng dạ dày (bụng). Đây không phải là tất cả các tác dụng phụ có thể xảy ra của CLENPIQ. Hãy hỏi bác si ̃hay dược si ̃của 
quý vị để biết thêm thông tin.

Quý vị nên báo cáo tác dụng phụ xấu của thuốc theo toa cho Cơ quan FDA. Truy cập www.fda.gov/medwatch, hoặc gọi 1-800-FDA-1088.

Vui lòng xem Thông tin Kê toa đầy đủ kèm theo, bao gồm Hướng dẫn về Thuốc.

Bắt đầu Cấp nước
Vào ngày trước khi nội soi ruột kết, bắt đầu cấp nước bằng cách chỉ uống các loại chất  

lỏng trong suốt và dừng ăn tất cả các loại thức ăn cứng và các sản phẩm từ sữa.

Đảm bảo cấp nước trước, trong và sau khi chuẩn bị.
Luôn luôn thực hiện theo hướng dẫn của bác sĩ của quý vị.

Hộp CLENPIQ chứa những gì?

Để tìm hiểu thêm, vui lòng truy cập CLENPIQ.com

Hai chai CLENPIQ  
(mỗi chai 5,4 oz)

Một cốc 8 oz để uống  
chất lỏng trong suốt

Hướng dẫn về Thuốc Dành cho Bệnh nhân và 
Hướng dẫn Sử dụng để quý vị tham khảo

CÁC LOẠI CHẤT LỎNG TRONG SUỐT CÓ THỂ CHẤP NHẬN ĐỂ CẤP NƯỚC

Nước Nước soda gừng và các loại nước soda khác

Cà phê đen hoặc trà Nước trái cây trong suốt: ví dụ như nước táo hoặc nước nho trắng

Nước canh hoặc nước thịt trong Thạch rau câu Jell-O nguyên chất

Đồ uống thể thao Kem que nước trái cây đông lạnh

CLENPIQ là một loại thuốc theo toa để làm sạch ruột kết của quý vị. 
Quý vị có thể uống CLENPIQ trực tiếp từ chai. Quý vị không cần phải pha hoặc làm loãng. 

Không được làm lạnh hoặc đóng băng CLENPIQ.

8 oz

CÁC CHẤT LỎNG KHÔNG ĐƯỢC CÓ MÀU ĐỎ HOẶC TÍM. KHÔNG DÙNG CÁC LOẠI RƯỢU, BÃ ÉP TRÁI CÂY, SỮA, KEM, KEM ĐẬU 
NÀNH HOẶC THỰC VẬT, HOẶC CÁC LOẠI CHẤT LỎNG KHÁC MÀ QUÝ VỊ KHÔNG THỂ NHÌN XUYÊN QUA ĐƯỢC.

(sodium picosulfate, magnesium oxide,  
and anhydrous citric acid) Dung dịch Uống

MỖI CHAI 160 ML CHỨA 10 mg/3.5 g/12 g


