
Este formulário é fornecido ao médico que o deve preencher nesta primeira página e entregar aos seus doentes no dia da prescrição. 

Os doentes devem preencher o restante formulário e devolvê-lo ao médico no dia do Procedimento. 
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   VIRAR  

Formulário de instruções e registo 
para minimizar o risco de desidratação 

EZICLEN 
concentrado para solução oral 

Sulfato de sódio anidro, 
sulfato de magnésio heptahidratado 

e sulfato de potássio 

   
REGIME DO DOENTE (indique qual o plano recomendado): 

 

 
  PLANO DE DOIS DIAS (DOSE DIVIDIDA)  

1ª dose no dia ANTERIOR ao procedimento; 2ª dose no dia do procedimento 

   
   PLANO DE UM DIA 

2 doses no dia ANTERIOR ao procedimento 

O seu exame será realizado pelo Dr(a):  

 
Data do exame:  Chegar às:   h 

 

Local:  

A Importância de uma Hidratação Adequada 

Uma vez que a diarreia causa desidratação, é muito 
importante que siga exatamente as instruções dadas em 

cima e que beba tanta água ou líquidos transparentes 
quanto necessário para manter um adequado nível de 

hidratação. 
Se não seguir estas recomendações, podem surgir reações 
adversas associadas à desidratação, tais como distúrbios 

hidroeletrolíticos, alterações do ritmo do coração e 
convulsões. 

  

 
Pode beber qualquer um dos seguintes líquidos 
transparentes:  

Líquidos transparentes tais como: água, chá ou café (sem leite 
nem natas não-lácteas); os adoçantes são aceitáveis;  

Refrigerantes com ou sem gás ou sumos de fruta espremidos 

sem polpa (e que não tenham cor vermelha ou roxa);  

Sopa transparente ou sopa coada sem sólidos. 

 
NÃO beba: 

Leite, Líquidos de cor vermelha ou roxa, Bebidas alcoólicas,  

Sumos de fruta ou refrigerantes com polpa. 

 

Como se preparar para o Procedimento 
Para evitar o risco de reações adversas associadas à 

desidratação e garantir a eficácia da limpeza intestinal e o 
sucesso do procedimento, é essencial que siga 

estritamente as instruções seguintes: 

• No dia anterior ao procedimento, pode tomar um 

pequeno-almoço ligeiro; depois disso, deve APENAS 
beber líquidos transparentes (ver abaixo) ao almoço, 

jantar e outras refeições até à realização do 
procedimento. 

• A preparação com EZICLEN, concentrado para 

solução oral (sulfato de sódio anidro, sulfato de 
magnésio heptahidratado e sulfato de potássio) 

consiste em 2 tomas, seguindo a sequência indicada: 
  

PRIMEIRA DOSE: 

Comece a preparação no dia __________________ (data) às 
________________ h da seguinte forma: 

 

 

 

 

 
 

 

SEGUNDA DOSE: 

Continue a preparação no dia __________________ (data) 
às ______________ h e siga as instruções dadas em cima. 

 
Para a segunda dose, repita os passos 1 a 4 indicados em 

cima com o outro frasco. 

 
Nota:  

• Na ausência de anestesia, deve acabar de beber o último copo-
medida de água ou de líquido transparente pelo menos 1 hora antes 
do procedimento. 

• Em caso de anestesia, deve acabar de beber o último copo-
medida de água ou de líquido transparente pelo menos 2 horas 

antes do procedimento. 

 
Deite o conteúdo de um frasco de 
EZICLEN no copo-medida fornecido na 
embalagem do medicamento. 

Junte água ao medicamento até à marca 
indicada no copo-medida. 

Leve o tempo que precisar para beber o 
líquido do copo-medida (de meia hora a 

uma hora). 

IMPORTANTE 

Beba mais dois (2) copos-medida de 
água (ou de um líquido transparente 

autorizado) durante a próxima hora. 



Este formulário é fornecido ao médico que o deve preencher nesta primeira página e entregar aos seus doentes no dia da prescrição. 

Os doentes devem preencher o restante formulário e devolvê-lo ao médico no dia do Procedimento. 
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LEIA O FOLHETO INFORMATIVO CUIDADOSAMENTE ANTES DE TOMAR ESTE MEDICAMENTO 
 
Eziclen é utilizado em adultos para limpar o intestino antes de um procedimento médico ou de uma cirurgia ao intestino. Uma vez que a 
diarreia causa desidratação, é muito importante que siga exatamente as instruções dadas e que beba tanta água ou líquidos 
transparentes quanto necessário para manter um adequado nível de hidratação. 

 

A tabela seguinte irá ajudá-lo a verificar se seguiu as instruções de forma adequada e irá garantir ao seu médico que fez uma preparação 

de forma a evitar o risco de desidratação e o aparecimento de reações adversas associadas, tais como distúrbios hidroeletrolíticos, 
alterações do ritmo do coração e convulsões. 

Anote a data da administração e as horas das diferentes tomas indicadas na tabela. 

Deve fazer os possíveis por beber toda a solução diluída de Eziclen e os líquidos adicionais. 

PRIMEIRA DOSE: Data: _________________________________ Deve fazer os possíveis por beber toda a solução diluída 

PASSO  Hora da toma 

Início do tratamento – PASSOS 1 – 3 

Conteúdo do primeiro frasco de 
EZICLEN diluído em água no copo-
medida fornecido na embalagem do 
medicamento até à marca. 

 

 

Hora da toma da primeira dose 
de Eziclen diluído:  

__________ h  
 

 

Líquidos transparentes bebidos para garantir 
uma hidratação adequada 

   Tipo de líquido(s) Quantidade 

Ingestão adicional de água ou de 
líquidos transparentes – PASSO 4 

 

2 x o copo-medida cheio de água ou de 
um líquido transparente autorizado 

 

 

Hora da toma do primeiro copo-
medida de água (ou líquido 
transparente): __________ h  

 Bebeu todo o conteúdo do 
copo-medida? 

      SIM               NÃO 

 Hora da toma do segundo copo-
medida de água (ou líquido 
transparente): __________ h  

       SIM               NÃO 

SEGUNDA DOSE: Data: ___________________________________ Deve fazer o possível por beber toda a solução diluída 

PASSO  Hora da toma   

Segunda sequência do tratamento – 
REPETIR OS PASSOS 1 - 3 

 

Conteúdo do segundo frasco de 
EZICLEN diluído em água no copo-
medida até à marca. 

 
Hora da toma da segunda dose 
de Eziclen diluído: 

________________ h 
 

 

Líquidos transparentes bebidos para garantir 
uma hidratação adequada 

   Tipo de líquido(s) Quantidade 

Ingestão adicional de água ou líquidos 
transparentes – PASSO 4 

 

2 x o copo-medida cheio de água ou de 
um líquido transparente autorizado 

 

 

Hora da toma do primeiro copo-
medida de água (ou líquido 
transparente): _____________ h 

 Bebeu todo o conteúdo do 
copo-medida? 

      SIM               NÃO 

 Hora da toma do segundo copo-
medida de água (ou líquido 
transparente): _____________ h 

       SIM               NÃO 

Não se esqueça de preencher este formulário e de o devolver ao médico no dia do Procedimento 

Formulário de instruções e registo 
para minimizar o risco de desidratação 

EZICLEN 
concentrado para solução oral 

Sulfato de sódio anidro, 
sulfato de magnésio heptahidratado 

e sulfato de potássio 

   O MEU REGIME RECOMENDADO PELO MÉDICO: 

 
 

  PLANO DE DOIS DIAS (DOSE DIVIDIDA)  

1ª dose no dia ANTERIOR ao procedimento; 2ª dose no dia do procedimento 

   
   PLANO DE UM DIA 

2 doses no dia ANTERIOR ao procedimento 

BEBEU TODA A SOLUÇÃO DILUÍDA? 
 
     Sim    Não 

Se NÃO, quanto bebeu aproximadamente: 

___________________ 

BEBEU TODA A SOLUÇÃO DILUÍDA? 
 
        Sim      Não 

Se NÃO, quanto bebeu aproximadamente: 

___________________ 


