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BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER 

FLEET PHOSPHO SODA oplossing voor oraal gebruik 

Dinatriumwaterstoffosfaatdodecahydraat - natriumdiwaterstoffosfaatdihydraat 

Lees de hele bijsluiter aandachtig door, want deze bevat belangrijke informatie voor u.  

Dit geneesmiddel kan zonder voorschrift verkregen worden. Desondanks moet u FLEET 
PHOSPHO SODA zorgvuldig gebruiken om een goed resultaat te bereiken.  

- Bewaar deze bijsluiter. Het kan nodig zijn om deze nog eens door te lezen. 

- Heeft u nog vragen, raadpleeg dan uw arts of apotheker. 

- Raadpleeg een arts, als u verschijnselen verergeren of niet verbeteren. 

- Wanneer één van de bijwerkingen ernstig wordt of als er bij u een bijwerking optreedt die niet 
in deze bijsluiter is vermeld, raadpleeg dan uw arts of apotheker. 

In deze bijsluiter: 

1. Wat is FLEET PHOSPHO SODA en waarvoor wordt het gebruikt? 
2. Wat u moet weten voor dat u FLEET PHOSPHO SODA gebruikt 
3. Hoe wordt FLEET PHOSPHO SODA gebruikt? 
4. Mogelijke bijwerkingen 
5. Hoe bewaart u FLEET PHOSPHO SODA? 
6.  Aanvullende informatie 

1. WAT IS FLEET PHOSPHO SODA EN WAARVOOR WORDT HET GEBRUIKT? 

FLEET PHOSPHO SODA is een laxativum dat wordt gebruikt bij ernstige constipatie. Het is 
echter aangewezen om eveneens de leef- en voedingsgewoonten aan te passen.  

FLEET PHOSPHO SODA wordt gebruikt als voorbereiding van de darm op een chirurgische 
ingreep, een radiografie of een endoscopie. 

FLEET PHOSPHO SODA bevat 10,8 g dinatriumwaterstoffosfaatdodecahydraat en 24,4 g 
natriumdiwaterstoffosfaatdihydraat per fles van 45 ml.  

2.  WAT U MOET WETEN VOOR DAT U FLEET PHOSPHO SODA GEBRUIKT 

GEBRUIK FLEET PHOSPHO SODA NIET 

- indien u misselijk bent, braakneigingen en maagpijn heeft; 

- indien u jonger bent dan 15 jaar; 

- als u overgevoelig bent aan natriumfosfaat of aan één van de overige bestanddelen van 
FLEET PHOSPHO SODA. 

- als u lijdt aan

- hartdecompensatie (tekortkoming van hartfunctie); 

: 

- nierproblemen; 

- vochtophoping in de vrije buikholte; 

- een gekende of vermoedelijke verstopping van maag of darm; 

- aangeboren of verworven vergrote dikke darm (megacolon); 

- perforatie (opening) in het maagdarmkanaal; 
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- belemmering van de darmdoorgang(ileus); 

- darmaandoeningen die ontstekingen veroorzaken. 

WEES EXTRA VOORZICHTIG MET FLEET PHOSPHO SODA 

Indien u nog andere geneesmiddelen neemt, gelieve ook de rubriek ”Gebruik met andere 
geneesmiddelen” te lezen. 

Uitzonderlijk werd bij oudere patiënten een ernstige en mogelijk dodelijke storing vastgesteld 
van het evenwicht tussen water en zouten bij het nemen van FLEET PHOSPHO SODA. De 
arts zal een grondige risico/baten analyse bij deze groep patiënten uitvoeren alvorens 
een behandeling met FLEET PHOSPHO SODA op te starten. 

Speciale aandacht moet worden besteed indien u problemen heeft zoals beschreven in de 
rubriek “Gebruik FLEET PHOSPHO SODA niet”. Het is dan ook belangrijk voldoende vocht in 
te nemen. Bij risicopatiënten (Zie rubrieken “Gebruik FLEET PHOSPHO SODA niet” en “Hoe 
wordt FLEET PHOSPHO SODA gebruikt”) is het belangrijk om het zoutgehalte te bepalen 
voor en na de behandeling.  

Opgelet indien u lijdt aan een hartaandoening, nierproblemen hebt, een hartinfarct, 
onstabiele angina (hartkramp), een bestaande stoornis of een verhoogd risico voor een 
onevenwicht in de zouten (uitdroging, vertraagde maagwerking, ontsteking van de dikke 
darm, onmogelijkheid om voldoende vloeistof in te nemen, verhoogde bloeddruk of andere 
situaties waarbij U niet in de mogelijkheid bent om voldoende vloeistof in te nemen). Ook bij 
verzwakte personen of ouderen moet dit geneesmiddel voorzichtig worden gebruikt vermits  
er een risico kan ontstaan op een verhoogd gehalte aan natrium en fosfaat en een te laag 
gehalte aan kalium en calcium, waardoor een zuurvergiftiging (acidose) kan ontstaan.  

Bij personen met een stoma (kunstmatige anus) of die een zoutvrij dieet volgen moet het 
preparaat voorzichtig worden gebruikt vermits verstoring van het zoutenevenwicht en 
uitdroging of een zuurvergiftiging  kunnen optreden.  

Bij gebruik van FLEET PHOSPHO SODA zal de stoelgang overvloediger en vloeibaarder 
worden. Het is dan ook zeer belangrijk om zo veel mogelijk vloeistof te drinken. Indien U te 
weinig vloeistof drinkt bestaat de kans op uitdroging en een laag bloedvolume. Uitdroging en 
een laag bloedvolume als gevolg van het nemen van een stoelgangbevorderend middel 
kunnen verergeren indien u te weinig drinkt. In geval van misselijkheid en braken, bij daling 
van de eetlust, bij gebruik van waterafdrijvende middelen of bepaalde bloeddrukverlagers en 
bepaalde pijnstillers (type NSAID) kan nierfalen ontstaan. Enkele zeldzame gevallen van 
nierfalen met laxeermiddelen zoals natriumfosfaat (bestanddeel van FLEET PHOSPHO 
SODA) en PEG 3350 zijn gekend. 

Zeldzame gevallen van afzetting van calcium in de nieren waarbij tijdelijk een slechte werking 
van de nieren optreedt en nierfalen werden gemeld bij het gebruik van natriumfosfaat 
(bestanddeel van FLEET PHOSPHO SODA) als darmreinigingsmiddel. De meeste rapporten 
zijn afkomstig van oudere vrouwelijke patiënten die bloeddrukverlagende middelen namen of 
andere geneesmiddelen zoals waterafdrijvende middelen en pijnstillers van het NSAID type 
die uitdroging kunnen veroorzaken. Bij het gebruik van FLEET PHOSPHO SODA moet 
aandacht besteed worden aan gekende contraindicaties en voldoende vloeistofinname.  

Uitzonderlijk worden stipvormige letsels die op aften gelijken bij onderzoek waargenomen. 
Deze abnormaliteiten verdwijnen spontaan zonder behandeling. 

Een lichte afwijking van het hartritme kan soms optreden door een wijziging in het calcium- 
en kaliumevenwicht . Deze wijzigingen zijn van weinig belang. 

Kinderen met een vergrote dikke darm (megalocolon) zijn gevoelig voor uitdroging  als gevolg 
van de plotse verhoging van het natriumgehalte in het bloed. 
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Dit product werkt een half uur tot 6 uur na inname in op de darm. Indien er geen darmwerking 
wordt vastgesteld in de 6 uur na inname van FLEET PHOSPHO SODA stop dan onmiddellijk 
met de toediening en verwittig een arts vermits uitdroging kan optreden. 

Frequent en langdurig gebruik van laxativa kan een gewenning aan laxativa evenals 
darmproblemen veroorzaken.  

Raadpleeg uw arts indien één van de bovenstaande waarschuwingen voor u van toepassing 
is, of dat in het verleden is geweest.  

GEBRUIK VAN FLEET PHOSPHO SODA MET VOEDSEL EN DRANK 

Indien U een natriumvrij dieet volgt mag dit product niet gebruikt worden. 

ZWANGERSCHAP 

FLEET PHOSPHO SODA mag niet gebruikt worden tijdens de zwangerschap en, tenzij het 
echt nodig is, enkel onder toezicht van de arts. 

Vraag uw arts of apotheker om advies voordat u een geneesmiddel inneemt. 

BORSTVOEDING 

Men weet niet of FLEET PHOSPHO SODA overgaat in de moedermelk. Aangezien 
natriumfosfaat kan overgaan in de moedermelk raadt men aan om de moedermelk af te kolven 
en te verwijderen vanaf de eerste dosis tot 24 uur na de tweede dosis van de 
darmreinigingsoplossing. Borstvoeding mag niet worden gegeven binnen de 24 uur na de 
tweede dosis van FLEET PHOSPO SODA. 

Vraag uw arts of apotheker om advies voordat u een geneesmiddel inneemt. 

RIJVAARDIGHEID EN HET GEBRUIK VAN MACHINES 

Niet van toepassing. 

GEBRUIK VAN FLEET PHOSPHO SODA IN COMBINATIE MET ANDERE GENEESMIDDELEN 

Waarschuw Uw arts wanneer U geneesmiddelen gebruikt tegen verhoogde bloeddruk, 
hartaandoeningen, waterafdrijvende middelen, lithium, of andere producten die het 
zoutenevenwicht kunnen verstoren, vermits een verhoogd gehalte aan natrium en fosfaat, 
evenals een te laag gehalte aan kalium en calcium kunnen optreden, waardoor een 
zuurvergiftiging (acidose) kan ontstaan.  

De opname van geneesmiddelen uit de darm kan worden vertraagd of volledig verhinderd bij 
gebruik van FLEET PHOSPHO SODA . 

De werking van bepaalde geneesmiddelen ingenomen langs de mond (onder meer 
voorbehoedsmiddelen, middelen tegen epilepsie, middelen voor diabetes en antibiotica) kan 
worden verminderd of volledig uitblijven. Waarschuw uw arts indien u andere middelen neemt 
die het hartritme verstoren.  

Gelijktijdig gebruik van andere bereidingen met natriumfosfaat is niet toegelaten. 

Licht uw arts of apotheker in als u andere geneesmiddelen gebruikt of onlangs heeft gebruikt, 
ook als het geneesmiddelen betreft waarvoor geen voorschrift noodzakelijk is.  

BELANGRIJKE INFORMATIE OVER ENKELE BESTANDDELEN VAN FLEET PHOSPHO SODA 

Elke fles bevat 5,0 g natrium per 45 ml. Indien u een natriumvrij dieet volgt mag dit product 
niet gebruikt worden. 
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3. HOE WORDT FLEET PHOSPHO SODA GEBRUIKT? 

Volg deze instructies nauwgezet op tenzij uw arts u een ander advies heeft gegeven. 
Raadpleeg bij twijfel uw arts of apotheker. Indien er geen beterschap optreedt, raadpleeg dan 
uw arts opnieuw. 

Als laxativum: 

Het is aanbevolen om dit geneesmiddel 30 minuten voor de maaltijd in te nemen of 's avonds 
voor het slapengaan. Men kan best eerst een glas vloeistof te nemen alvorens FLEET 
PHOSPHO SODA in te nemen. De aangeduide hoeveelheid steeds verdunnen in een glas 
koud water (± 120 ml). 

Volwassenen en kinderen boven de 12 jaar: 4 koffielepels (20 ml). 

Kinderen van 10 tot 11 jaar:     2 koffielepels (10 ml). 

Kinderen van 5 tot 9 jaar:     1 koffielepel (5 ml). 

Na toediening van de oplossing wordt best nog een extra glas water ingenomen. Vooral bij 
kinderen wordt aangeraden extra vloeistof te laten drinken omdat, door de hoge concentratie 
aan natrium, uitdroging kan optreden. 

Als darmreinigingsmiddel: 

Uitsluitend voor volwassenen. Niet gebruiken voor kinderen onder de 15 jaar. Nooit de 
voorgeschreven hoeveelheid overschrijden. Om braken te vermijden is het aanbevolen een 
glas heldere vloeistof te drinken alvorens FLEET PHOSPHO SODA in te nemen. 

Oudere patiënten: zelfde dosis als bij volwassenen. 

Met de inname van FLEET PHOSPHO SODA wordt gestart de dag voor de afspraak in het 
hospitaal. Voor afspraken VOOR 12 uur moeten de aanbevelingen voor de afspraken in de 
VOORmiddag gevolgd worden. Voor afspraken NA 12 uur moeten de aanbevelingen voor de 
afspraken in de NAmiddag gevolgd worden. 

AFSPRAAK IN DE VOORMIDDAG: 

Dag VOOR het onderzoek: 

7.00h: Neem als ontbijt één glas heldere vloeistof of water, meerdere glazen zijn aanbevolen 
indien mogelijk. “Heldere vloeistof” wil zeggen water, heldere soep, fruitsappen zonder pulp, 
zwarte thee of zwarte koffie, heldere koolzuurhoudende of koolzuurvrije drank.  

1
ste

 dosis: Verdun onmiddellijk daarna 3 soeplepels (45 ml) in een half glas koud water (± 120 
ml), gevolgd door 1 glas (240ml) koud water of meer. Drink zo veel mogelijk extra vloeistof 
om het verlies aan vocht tijdens de darmwerking te vervangen. 

13.00h: Neem GEEN middagmaal. Drink in de plaats minstens 3 glazen (720 ml) heldere 
vloeistof of water, meer mag ook. 

19.00h: Neem geen avondmaal. Drink in de plaats 1 glas heldere vloeistof of water, meer 
mag ook. 

2
de

 dosis: Verdun onmiddellijk daarna 3 soeplepels (45 ml) in een half glas koud water (± 120 
ml), gevolgd door 2 glazen (240ml) koud water of meer. Drink zo veel mogelijk extra vloeistof 
tot middernacht indien nodig. Het drinken van grote hoeveelheden heldere vloeistof helpt om 
de darm te reinigen voor de ingreep. 

AFSPRAAK IN DE NAMIDDAG: 

Dag VOOR het onderzoek: 

13.00 h: Middagmaal: lichte snack,nadien geen vast voedsel meer tot na het onderzoek. 
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19.00h: Neem geen avondmaal. Drink in de plaats 1 glas heldere vloeistof of water, meer 
mag ook. 

1
ste

 dosis: Verdun onmiddellijk daarna 3 soeplepels (45 ml) in een half glas koud water (± 120 
ml), gevolgd door 1 glas (240ml) koud water of meer. Drink zo veel mogelijk extra vloeistof 
om het verlies aan vocht tijdens de darmwerking te vervangen. Drink in de loop van de avond 
minstens 3 glazen (720 ml) heldere vloeistof of water voor het slapengaan, meer mag ook. 

Dag VAN het onderzoek: 

7.00h: Neem als ontbijt één glas heldere vloeistof of water, meerdere glazen zijn aanbevolen 
indien mogelijk. 

2
de

 dosis: Verdun onmiddellijk daarna 3 soeplepels (45 ml) in een half glas koud water (± 120 
ml), gevolgd door 1 glas (240ml) koud water of meer. Drink zo veel mogelijk extra vloeistof 
om het verlies aan vocht tijdens de darmwerking te vervangen. Het drinken van grote 
hoeveelheden heldere vloeistof helpt om de darm te reinigen voor de ingreep. Drink zo veel 
mogelijk extra vloeistof tot 8.00 h. 

Dit product werkt een half uur tot 6 uur na inname in op de darm. 

Uw arts zal u vertellen hoe lang u FLEET PHOSPHO SODA moet gebruiken. 

WAT MOET U DOEN WANNEER U FLEET PHOSPHO SODA VERGEET TE GEBRUIKEN? 

Wanneer U FLEET PHOSPHO SODA dient te gebruiken als voorbereiding van een 
darmonderzoek, verwittig dan de arts zodat er nieuwe regelingen betreffende het onderzoek 
kunnen getroffen worden.  

WAT MOET U DOEN WANNEER U MEER VAN FLEET PHOSPHO SODA HEEFT GEBRUIKT DAN ZOU 

MOGEN? 

Wanneer FLEET PHOSPHO SODA  in grote  dosissen wordt gegeven aan kinderen en aan 
patiënten met een verstopping kunnen een teveel aan fosfaten en natrium en een tekort aan 
calcium en kalium, evenals een zuurvergiftiging ontstaan met een dodelijke afloop. 

Bij een overdosis of bij een inname per ongeluk kunnen volgende symptomen optreden: 
dehydratatie, lage bloeddruk, versnelde hartwerking, verlaagde polsslag, hartstilstand, shock, 
versnelde ademhaling, ademhalingsstoornis, kortademigheid, stuiptrekkingen, verlamming 
van de dunne darm, angst, pijn in de onderbuik. 

Overdosering kan aanleiding geven tot verhoogde natrium- en fosfaatgehalten in het serum. 
In deze gevallen kunnen een tekort aan kalium en calcium en kan er een zuurvergiftiging 
ontstaan.  

Er zijn gevallen gemeld van volledig herstel na een overdosis zowel bij kinderen die 
accidenteel FLEET PHOSPHO SODA  kregen als bij patiënten met een verstopping 
waaronder 1 persoon die een zesvoudige overdosis kreeg. 

Herstel van het toxisch effect van een overmatige inname kan normaal worden behandeld 
met een herstel van het vochtevenwicht alhoewel soms intraveneuze toediening van 10% 
calciumgluconaat nodig kan zijn. 

Een hospitaalopname is aanbevolen. 

Wanneer u te veel van FLEET PHOSPHO SODA heeft gebruikt of ingenomen, neem dan 
onmiddellijk contact op met uw arts, apotheker of het antigifcentrum (070/245.245). 

4.  MOGELIJKE BIJWERKINGEN 

Binnen iedere groep worden bijwerkingen gerangschikt naar afnemende ernst: Zeer 
vaak(>1/10); vaak (>1/100, <1/10); soms (>1/1000, <1/100); zelden (>1/10000, <1/1000); 
zeer zelden (<1/10000), met inbegrip van meldingen van geïsoleerde gevallen. 
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Immuunsysteemaandoeningen 

Zeer zelden: hypergevoeligheid. 

Voedings- en stofwisselingsstoornissen 

Soms: vochttekort; Zeer zelden: Problemen met het zoutenevenwicht zoals een teveel aan 
fosfaten en natrium en een tekort aan calcium en kalium met spierkrampen en 
zuurvergiftiging tot gevolg.  

Zenuwstelselaandoeningen 

Zeer vaak: duizeligheid; Vaak: hoofdpijn; Zeer zelden: tintelingen, bewustzijnsverlies. 

Hartaandoeningen 

Soms: Versnelde pols en lage bloeddruk van voorbijgaande aard kunnen optreden. Zeer 
zelden: storing in het hartritme door een wijziging van het zoutenevenwicht. Deze is van 
geringe betekenis.  

Maagdarmstelselaandoeningen 

Zeer vaak: misselijkheid, buikpijn, gevoelens van opzetting, diarree; Vaak: Braken. De 
combinatie van een lege maag en de laxatieve werking kan braakneigingen veroorzaken. Om 
dit te vermijden kan men best zoveel mogelijk heldere vloeistof drinken; Soms: De arts kan bij 
het onderzoek van de darm kleine aften opmerken. Deze letsels zijn klinisch niet belangrijk 
en verdwijnen vanzelf. 

Huid- en onderhuidaandoeningen 

Zeer zelden: allergische huiduitslag. 

Skeletspierstelsel- en bindweefselaandoeningen 

Zeer zelden: spierkramp. 

Nier- en urinewegaandoeningen 

Zeer zelden: nierfalen, nierstenen en chronische nierproblemen. 

Algemene aandoeningen en toedieningsplaatsstoornissen 

Zeer vaak: rillingen, lichaamszwakte; Vaak:

De werkzame bestanddelen zijn dinatriumwaterstoffosfaatdodecahydraat en 
natriumdiwaterstoffosfaatdihydraat.  De andere bestanddelen zijn glycerine, 
natriumsaccharine, gember-citroenaroma (gemberolie, alcohol, limoenolie, citroenzuur, 
water), natriumbenzoaat en gezuiverd water.  

 pijn in de borst. 

Indien er bij u een bijwerking optreedt die niet in deze bijsluiter is vermeld of die u als ernstig 
ervaart, informeer dan uw arts of apotheker. 

5. HOE BEWAART U FLEET PHOSPHO SODA? 

FLEET PHOSPHO SODA buiten het bereik en zicht van kinderen houden. 

Bewaren bij kamertemperatuur (15°C-25°C). 

Gebruik FLEET PHOSPHO SODA niet meer na de vervaldatum die staat vermeld op de 
buitenverpakking en fles na “EXP”. EXP betekent expiry en wordt gevolgd door 6 cijfers: de 
eerste twee cijfers duiden de laatste dag van de maand aan, de laatste vier cijfers staan voor 
het jaar dat het product zal vervallen. De vervaldatum verwijst naar de laatste dag van die 
maand. 

6. AANVULLENDE INFORMATIE 

WAT BEVAT FLEET PHOSPHO SODA? 
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HOE ZIET FLEET PHOSPHO SODA ER UIT EN WAT IS DE INHOUD VAN DE VERPAKKING? 

Fles van 45 ml en 90 ml, kleurloze oplossing met gember-citroensmaak zonder neerslag of 
troebelheid. 

HOUDER VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN EN FABRIKANT 

KELA Pharma nv 
Industriepark West 68 
B-9100  SINT-NIKLAAS 

Fabrikant 

Laboratorios Casen-Fleet SA 
Autovia de logrono, km 13,30 
50180-UTEBO (Zaragoza) SPANJE 

Neem voor alle informatie met betrekking tot dit geneesmiddel contact op met de lokale 
vertegenwoordiger van de houder van de vergunning voor het in de handel brengen. 

REGISTRATIENUMMER 

BE174377 

AFLEVERINGSWIJZE 

Vrije aflevering. 

DEZE BIJSLUITER IS VOOR HET LAATST GOEDGEKEURD IN 
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