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BIJSLUITER: FLEET ENEMA - FLEET ENEMA PEDIATRIC 
 

Benaming : Fleet enema - Fleet enema pediatric 
 
Samenstelling : 
 
Natrii phosphas dodecahydras  8 g - Mononatrii phosphas dihydras 18,1 g - Natrii Methylparaben. -  Aqua 
purificata ad 100 ml. 
 
Farmaceutische vorm: 
 
Flacon van 133 ml oplossing voor volwassenen en 66,6 ml oplossing voor kinderen in een handige 
drukfles met gelubrifieerde canule. 
 
Groep :  
 
Fleet Enema is een laxativum voor toediening langs de aars. 
 
De fosfaten zorgen ervoor dat de darminhoud meer water bevat, wat leidt tot een verzachting van de 
faeces. 
 
Verdeler en registratiehouder:   
 
WOLFS N.V. 
Industriepark West 68 
B-9100 SINT-NIKLAAS 
 
Fabrikant :  
 
Laboratorios Casen-Fleet SA 

Autovia de logroℑo, Km 13,30 
50180-UTEBO -Spanje 
 
Aangewezen bij: 
 
Symptomatische behandeling van constipatie waarvan de oorzaak in het onderste deel van de darm 
gelegen is.  
 
Voorbereiding op de endoscopische onderzoeken van het rectum en op chirurgische ingrepen. 
 
Het kan eveneens gebruikt worden ter voorbereiding van de bevalling, bij hardnekkige verstopping.  
 
Omstandigheden waarbij het gebruik van het geneesmiddel moet worden vermeden: 
 
Niet gebruiken bij misselijkheid, braken of buikpijn en bij personen met een zoutloos dieet. 
 
Verder zijn tegenaangewezen: acute aambeien, opstoten van anuskloven. 
 
Niet toedienen bij hartdecompensatie, nierinsufficiëntie bij oudere personen. 
 
Niet gebruiken bij acute abdominale aandoeningen, buikvliesontsteking, bloedende ontsteking van het 
rectum en het maagdarm kanaal, anomalieën van het colon (ziekte van Hirschsprung) ontsteking van de 
appendix, verlengde renale insufficiëntie.  
 
Niet gebruiken bij kinderen onder de 2 jaar. 
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Bijzondere voorzorgen: 
 
Regelmatig gebruik van laxantia kan aanleiding geven tot gewenning. Men moet vermijden  chronisch 
deze laxantia te gebruiken opdat men niet in een situatie zou komen dat de persoon niet meer zonder kan. 
 
Bij personen die een verhoogde doorlaatbaarheid van het rectale slijmvlies hebben kan, bij herhaald 
gebruik, een deel van de zouten worden opgenomen in de bloedsomloop. 
 
Voorzichtigheid wordt geboden bij patiënten met hoge bloeddruk en patiënten bij wie het water-
zoutevenwicht verstoord is. 
 
Bij kinderen met een aangeboren vergrote dikke darm kan uitdroging optreden na toedienen van 
laxerende zouten. 
 
Bij kinderen met nieraandoeningen kan een tekort aan calcium ontstaan als gevolg van de absorptie van 
fosfaationen. 
 
Opletten bij oudere personen, personen met hart- of nierinsufficiëntie. 
 
De reëel toegediende dosis bij de flacon voor volwassenen bedraagt 118 ml en dit volume bevat  
4,4 g natrium. Bij de flacon voor kinderen is dit 59 ml met daarin 2,2 g natrium. 
 
Wisselwerking met andere geneesmiddelen en voeding: 
 
Alle laxativa verkorten de periode van doorgang in de darm van geneesmiddelen die gelijktijdig via de 
mond worden ingenomen, doordat de beweeglijkheid van het darmkanaal wordt verhoogd. Daardoor  kan 
de opname van deze geneesmiddelen verminderd worden.    
 
Sommige geneesmiddelen, zoals diuretica en calcium kanaal blokkers kunnen een storing in het  
elektrolyten evenwicht  verergeren. 
 
Gebruik bij zwangerschap en borstvoeding: 
 
Dit product mag toegediend worden tijdens de zwangerschap. 
 
Het gebruik is tegenaangewezen in het begin van de zwangerschap en bij een dreigend verlies van de 
vrucht of een vroegtijdige bevalling. 
 
Voor gebruik tijdens de borstvoeding dient eerst de arts te  worden geraadpleegd. 
 
Hoe gebruiken en hoeveel: 
 
Oplossing rectaal toe te dienen. 
 
1 flacon Fleet enema uitdrukken in de aars bij een volwassene. 
 
1 flacon Fleet enema pediatric uitdrukken in de aars bij kinderen boven de 2 jaar.   
 
Een terugslagklep zorgt ervoor dat er geen terugzuigen ontstaat bij het ontspannen van de fles zodat er 
geen lekkage optreedt.  
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Vormen en toedieningswijze: 
 
Flacon van 133 ml oplossing voor volwassenen en 66,6 ml oplossing voor kinderen. 
 
De flacon rechtop houden en de beschermdop verwijderen. 
 
Breng de canule voorzichtig in het rectum (houding zie doos). Druk de flacon zachtjes leeg om  irritatie te 
vermijden of om beschadiging te voorkomen. Vooral opletten bij oudere personen of personen met 
problemen aan het rectum (hemorroïden enz.) 
 
In de aangenomen houding blijven liggen tot er voldoende aandrang ontstaat(meestal na 2 tot 5 minuten). 
 
De flacon na gebruik weggooien. 
 
Houding van de patiënt: 
 
De beste resultaten bekomt men, indien de patiënt op zijn linkerzijde ligt, met de linkerknie lichtjes 
gebogen en het rechter been opgetrokken (Sims's positie); een alternatieve methode is de patiënt doen 
steunen op beide knieën en zijn beide ellebogen en de borstkas. Het hoofd rust dan op zijn voorarm 
(knie-elleboog/borstkas positie). 
 
Een kind wordt normaal op zijn linkerzijde gelegd, maar men mag het ook met het gezicht naar beneden 
leggen, indien dit meer comfort biedt. 
 
Jonge kinderen kan men op hun rug leggen en door de beentjes naar boven te heffen kan men de bips 
goed naar voor brengen. De bips een beetje openspreiden en dan zachtjes de vooraf ingesmeerde rectale 
canule van Fleet Enema Pediatric in de richting van de navel inbrengen.  
 
Traag de inhoud van de fles naar binnen drukken. 
 
Men moet vermijden laxantia chronisch te gebruiken en men moet de eetgewoonten en de 
levensgewoonten eventueel aanpassen. 
 
Maatregelen bij gebruik van te grote hoeveelheden: 
 
Symptomen die gepaard gaan met veel vochtverlies, dehydratatie, ionenonevenwichten. 
 
Behandeling : Herstellen van het ionenevenwicht 
 
Ongewenste effecten: 
 
Zoals voor alle mini-lavementen kan een langdurig gebruik aanleiding geven tot branderig gevoel aan de 
aars en zelden tot stuwende ontsteking van de endeldarm. 
Verstoring van het evenwicht van de bloedzouten is waargenomen. 
 
Bewaring :  
Op kamertemperatuur (15°C – 25°C) in de oorspronkelijke verpakking. 
 
Houdbaarheid : 
 
Dit product heeft een beperkte houdbaarheid. De vervaldatum is op de verpakking aangegeven. Ex 
betekent expiry of vervaldatum en wordt gevolgd door 4 cijfers: de twee eerste cijfers geven de eerste dag 
van de maand aan en de twee laatste cijfers het jaar. 
 
Laatste herziening van de bijsluiter: 08/03 
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