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1. What Macrogol 3350, Sodium sulfate anhydrous, Sodium chloride, Potassium chloride, 
Ascorbic acid and Sodium ascorbate powder for oral solution is and what it is used for 

 
This powder for oral solution is a lemon flavoured laxative contained in four sachets. There are two 
large sachets (‘sachet A’) and two small sachets (‘sachet B’). You need all these for one treatment. 
 
It is intended for adults to clean the bowel so that they are ready for examination. It works by 
emptying the contents of your bowels, so you should expect to have watery bowel movements. 
 
 

2. What you need to know before you take Macrogol 3350, Sodium sulfate anhydrous, 
Sodium chloride, Potassium chloride, Ascorbic acid and Sodium ascorbate powder for oral 
solution 

 
Do not take this powder for oral solution 
 

 if you are allergic (hypersensitive) to the active substances or any of the other ingredients of 
this medicine  

 if you have an obstruction in your intestine (gut) 

 if you have a perforated gut wall 

 if you have a disorder of stomach emptying 

 if you have paralysis of the gut (often occurs after an operation to the abdomen) 

 if you suffer from phenylketonuria. This is a hereditary inability of the body to use a 
particular amino acid. 

 if your body is unable to produce enough glucose-6-phosphate dehydrogenase 

 if you have toxic megacolon (a severe complication of acute colitis) 
 

 

 
Warnings and precautions 
 
Talk to your doctor or pharmacist before taking this powder for oral solution if you 



have any of the following: 
 

 you need to thicken fluids in order to swallow them safely. 

 a tendency to regurgitate swallowed drink, food or acid from the stomach. 

 kidney disease. 

 heart failure or heart disease including high blood pressure, irregular heartbeats or 
palpitations. 

 thyroid disease 

 dehydration. 

 acute flare of inflammatory bowel disease (Crohn’s disease or ulcerative colitis). 
 

 

 
Other medicines and Macrogol 3350, Sodium sulfate anhydrous, Sodium 
chloride, Potassium chloride, Ascorbic acid and Sodium ascorbate powder for 
oral solution 
 
If you are taking other medicines take them at least one hour before taking this 
powder for oral solution or at least one hour afterwards because they may be 
flushed through your digestive system and not work so well. 
 
 

 

 

Pregnancy and breastfeeding 
 
There are no data on the use of this powder during pregnancy or breastfeeding 
and it should only be used if considered essential by your doctor. If you are 
pregnant or breastfeeding, think you may be pregnant or are planning to have a 
baby, ask your doctor or pharmacist for advice before taking this medicine. 

 
Driving and using machines 
 
This powder for oral solution does not affect your ability to drive or use machines. 
 

 

 
 

3. How to take Macrogol 3350, Sodium sulfate anhydrous, Sodium 
chloride, Potassium chloride, Ascorbic acid and Sodium ascorbate 
powder for oral solution 

 
 
This pack contains two clear bags each containing one pair of sachets: sachet A and sachet B. Each 
pair of sachets (A and B) is to be dissolved in water to make a one litre solution. This pack is therefore 
sufficient to make up two litres of this powder for oral solution. 
 
When to take this powder 
 
For procedures conducted when you are put to sleep (using general anesthesia): 
 

1. Divided doses: one litre of this powder for oral solution in the evening before and one litre of 
this powder in the early morning of the day of the examination. Ensure consumption of this 



powder as well as any other clear fluids has finished at least two hours before the start of the 
examination. 

2. Single dose: two litres of this powder in the evening before the examination or two litres of 
this powder in the morning of the examination. Ensure consumption of this powder as well 
as any other clear fluids has finished at least two hours before the start of the examination. 

 
For procedures conducted without the need for putting you to sleep (without using general 
anesthesia): 
 

1. Divided doses: one litre of this powder in the evening before and one litre of this powder in 
the early morning of the day of the examination. Ensure consumption of this powder as well 
as any other clear fluids has finished at least one hour before the start of the examination. 

2. Single dose: two litres of this powder in the evening before the examination or two litres of 
this powder in the morning of the examination. Ensure consumption of this powder has 
finished at least two hours before the start of the examination. Ensure consumption of any 
clear fluids has finished at least one hour before the examination. 

 

 Do not take any solid food from when you start to take this powder until after the 
examination 

 
How to prepare this powder 
 

 Open one clear bag and remove the sachets A and B. 

 Add the contents of BOTH sachet A and sachet B to a measuring jug that holds 1 litre. 

 Add water to make up to the one litre mark of the container and stir until all the powder has 
dissolved. This may take up to 5 minutes. 

 
How to drink this powder 
 

 Drink the first litre of this powder over one to two hours. Try to drink a glassful every 10 - 15 
minutes. 

 When you are ready, make up and drink the second litre of this solution made up with the 
contents of the sachets A and B from the remaining bag. 

 During the course of this treatment, you are recommended to drink a further one litre of 
clear liquid to prevent you feeling very thirsty and becoming dehydrated. Water, clear soup, 
fruit juice (without pulp), soft drinks, tea or coffee (without milk) are all suitable. These 
drinks can be taken until two hours before the examination under general anesthesia at the 
latest and until one hour before the examination without general anesthesia at the latest. 

 
What you should expect to happen 
 
When you start drinking this solution, it is important that you stay close to a toilet. At some point, 
you will start to experience watery bowel movements. This is quite normal and indicates that the 
solution is working. The bowel movements will stop soon after you have finished drinking. 
 
If you follow these instructions, your bowel will be clear, and this will help you to have a successful 
examination. You should allow sufficient time after your last drink to travel to the colonoscopy unit. 
 
If you take more of this powder for oral solution than you should 
 



If you take more of this powder for oral solution than you should you may develop excessive 
diarrhea, which can lead to dehydration. Take generous amounts of fluid, especially fruit juices. If 
you are worried contact your doctor or pharmacist. 
 
If you forget to take this powder for oral solution 
 
If you forget to take this powder for oral solution take the dose as soon as you realise you have not 
taken it. If this is several hours after the time when you should have taken it, contact your doctor or 
pharmacist for advice. 
 
 

 

4. Possible side effects  
 

It is normal to get diarrhea when you take this powder for oral solution. 

 
Stop your intake and tell your doctor immediately if you have any of the following side effects: 
 

 rash or itching 

 swelling of your face, ankles or other part of your body 

 palpitations 

 extreme fatigue 

 shortness of breath 
 
These are symptoms of a severe allergic reaction. 
 
If you do not have a bowel movement within 6 hours of taking this powder, stop the intake and 
contact your doctor immediately. 
 
Other side effects include: 

 Abdominal pain, abdominal distension, tiredness, feeling generally unwell, soreness of the 
anus, nausea and fever. 

 Hunger, problems sleeping, dizziness, headache, vomiting, indigestion, thirst and chills. 
 
 

 

5. How to store Macrogol 3350, Sodium sulfate anhydrous, Sodium 
chloride, Potassium chloride, Ascorbic acid and Sodium ascorbate 
powder for oral solution 

 
 
Keep this medicine out of the sight and reach of children. 

 

 Do not use this medicine after the expiry date which is stated on the carton after “EXP”. 
Please note that the expiry dates may be different for the different sachets. The expiry date 
refers to the last day of the month. 

 Keep this powder for oral solution sachets at room temperature (below 25°C). 

 After you have dissolved it in the water, the solution may be stored (keeping covered) at 
room temperature (below 25°C). It may also be stored in the fridge (2°C -8°C). Do not keep it 
for more than 24 hours. 



 Do not throw away any medicines via wastewater or household waste. Ask your pharmacist 
how to throw away medicines you no longer use. These measures will help protect the 
environment. 

 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contact with Saudi Food Drugs Authority 
Call center  19999 
Phone    0118806000-0112038222 
Free phone  8002490000 
Email: webmaster@sfda.gov.sa 
Postal address 
Saudi Food & Drugs Authority 
(3292) North Road – Al Nafal 
 Unit (1) 
 Riyadh 13312 – 6288 
Saudi Arabia 

 

 



معلومات للمريض الدوائية، لنشرةا  
كبريتات الصوديوم الالمائية ، كلوريد الصوديوم ، كلوريد البوتاسيوم ، حمض األسكوربيك ،  3350ماكروغول 

 ومسحوق أسكوربات الصوديوم لمحلول فموي
 

 

 
، حمض األسكوربيك ، كلوريد الصوديوم، كلوريد البوتاسيوم، كبريتات الصوديوم الالمائية3350. ما هو ماكروغول 1

 أسكوربات الصوديوم للمحلول الفموي وما هي دواعي استخدامه ومسحوق
، كبريتات الصوديوم الالمائية، كلوريد الصوديوم، كلوريد 3350. ما تحتاج إلى معرفته قبل تناول ماكروغول 2

 البوتاسيوم، حمض األسكوربيك ومسحوق أسكوربات الصوديوم للمحلول الفموي
ت الصوديوم الالمائية، كلوريد الصوديوم، كلوريد البوتاسيوم، حمض ، كبريتا3350. كيف تأخذ ماكروغول 3

 األسكوربيك ومسحوق أسكوربات الصوديوم لمحلول فموي
 . اآلثار الجانبية المحتملة4
، كلوريد البوتاسيوم ، حمض ، كلوريد الصوديوم، كبريتات الصوديوم الالمائية3350. كيفية تخزين ماكروغول 5

 سكوربات الصوديوم لمحلول فموياألسكوربيك ومسحوق أ
 

، كبريتات الصوديوم الالمائية، كلوريد الصوديوم، كلوريد البوتاسيوم، حمض 3350ما هو ماكروغول  .1
 األسكوربيك ومسحوق أسكوربات الصوديوم للمحلول الفموي وما هي دواعي استخدامه

 
ة أكياس. يوجد كيسان كبيران )"الكيس أ"( مسحوق المحلول الفموي عبارة عن ملين بنكهة الليمون يحتوي على أربع

 وكيسان صغيران )"الكيس ب"(. تحتاج كل هؤالء لعالج واحد.
 

مخصص للبالغين لتنظيف األمعاء حتى يكونوا جاهزين للفحص. إنه يعمل عن طريق إفراغ محتويات أمعائك، لذلك يجب 
 أن تتوقع حدوث حركات أمعاء مائية.

 

 

 
، كبريتات الصوديوم الالمائية، 3350تناول ماكروغول  ما تحتاج إلى معرفته قبل .2

كلوريد الصوديوم، كلوريد البوتاسيوم، حمض األسكوربيك ومسحوق أسكوربات 
 الصوديوم للمحلول الفموي

 
 ال تأخذ هذا المسحوق 

 

 الدواءلمواد الفعالة أو أي من المكونات األخرى لهذا ا على اني من حساسية )شديدة الحساسية(إذا كنت تع 

 )إذا كان لديك انسداد في األمعاء )القناة الهضمية 

 إذا كان لديك جدار أمعاء مثقوب 

 إذا كان لديك اضطراب في إفراغ المعدة 

 )إذا كنت تعاني من شلل في القناة الهضمية )يحدث غالبًا بعد إجراء عملية جراحية في البطن 

  .إذا كنت تعاني من بيلة الفينيل كيتون 

 فوسفات ديهيدروجينيز 6غير قادر على إنتاج ما يكفي من الجلوكوز  إذا كان جسمك 

 )إذا كان لديك تضخم القولون السام )مضاعفات شديدة اللتهاب القولون الحاد 
 

 

 
 ماذا في هذه النشرة؟

 



 

 
 المحاذير واإلحتياطات

 
 تحدث إلى طبيبك أو الصيدلي قبل تناول هذا المسحوق إذا كان لديك أي مما يلي:

 
  

  من أجل ابتالعها بأمان.حاجة إلى سوائل كثيفة 

 .الميل إلى ارتجاع مشروب أو طعام أو حمض ابتلع من المعدة 

 .مرض كلوي 

 .أمراض القلب بما في ذلك ارتفاع ضغط الدم وعدم انتظام ضربات القلب أو خفقان القلب 

 مرض الغدة الدرقية 

 .)التوهج الحاد لمرض التهاب األمعاء )مرض كرون أو التهاب القولون التقرحي 
 

 

، كبريتات الصوديوم الالمائية، كلوريد الصوديوم، 3350ماكروغول ألدوية األخرى و ا
 كلوريد البوتاسيوم، حمض األسكوربيك ومسحوق أسكوربات الصوديوم للمحلول الفموي

 
، فتناولها قبل ساعة واحدة على األقل من تناول هذا المسحوق أو إذا كنت تتناول أدوية أخرى

 واحدة على األقل ألنها قد تتدفق عبر الجهاز الهضمي وال تعمل بشكل جيد.بعد ذلك بساعة 
 

 

 

 الحمل والرضاعة
 

ال توجد بيانات عن استخدام هذا المسحوق أثناء الحمل أو الرضاعة الطبيعية ويجب استخدامه فقط 
إلنجاب ن أنك حامل أو تخططين ، تعتقديأو مرضعةضروريا. إذا كنت حامل إذا اعتبره الطبيب 

 ، استشيري طبيبك أو الصيدلي قبل تناول هذا الدواء.طفل
 

 
 اآلالت القيادة واستخدام

 مسحوق على قدرتك على القيادة أو استخدام اآلالت.الال يؤثر 
 

 

، كبريتات الصوديوم الالمائية ، كلوريد الصوديوم ، كلوريد 3350كيف تأخذ ماكروغول  .3
 ومسحوق أسكوربات الصوديوم لمحلول فمويالبوتاسيوم ، حمض األسكوربيك 

 

 
تحتوي هذه العبوة على كيسين شفافين يحتوي كل منهما على زوج واحد من األكياس: الكيس أ والكيس ب. يجب إذابة كل 
زوج من األكياس )أ و ب( في الماء للحصول على محلول سعة لتر واحد. لذا فإن هذه العبوة كافية لتكوين لترين من هذا 

 سحوق.الم
 

 متى تأخذ هذا المسحوق
 

 لإلجراءات التي يتم إجراؤها عند النوم )باستخدام التخدير العام(:
 

، وليتر واحد من هذا المسحوق ق عن طريق الفم في المساء السابقالجرعات المقسمة: لتر واحد من هذا المسحو .1
باإلضافة إلى أي سوائل صافية أخرى قد في الصباح الباكر من يوم الفحص. تأكد من استهالك هذا المسحوق 

 انتهى قبل ساعتين على األقل من بدء الفحص.
جرعة واحدة: لترين من هذا المسحوق في المساء قبل الفحص أو لترين من هذا المسحوق في صباح يوم  .2

ى األقل الفحص. تأكد من استهالك هذا المسحوق باإلضافة إلى أي سوائل صافية أخرى قد انتهى قبل ساعتين عل
 من بدء الفحص.



 
 لإلجراءات التي يتم إجراؤها دون الحاجة إلى النوم )بدون استخدام التخدير العام(:

 
جرعات مقسمة: لتر واحد من هذا المسحوق في المساء السابق وليتر من هذا المسحوق في الصباح الباكر من  .1

أخرى قبل ساعة واحدة على األقل من  يوم الفحص. تأكد من استهالك هذا المسحوق وكذلك أي سوائل صافية
 بدء الفحص.

جرعة واحدة: لترين من هذا المسحوق في المساء قبل الفحص أو لترين من هذا المسحوق في صباح يوم  .2
الفحص. تأكد من انتهاء استهالك هذا المسحوق قبل ساعتين على األقل من بدء الفحص. تأكد من انتهاء تناول 

 واحدة على األقل من الفحص.أي سوائل صافية قبل ساعة 
 

 ال تأخذ أي طعام صلب من وقت البدء في تناول هذا المسحوق حتى بعد الفحص 
 

 كيفية تحضير هذا المسحوق
 

  بو  أافتح كيًسا شفافًا وقم بإزالة الكيسين. 

 .أضف محتويات الكيسين أ والكيس ب إلى إبريق قياس سعة لتر واحد 

  واحد من الحاوية ويقلب حتى يذوب المسحوق كله. قد يستغرق هذا ما يصل يضاف الماء لتعويض عالمة لتر
 دقائق. 5إلى 

 
 كيف تشرب هذا المسحوق

 

  دقيقة. 15 - 10اشرب اللتر األول من هذا المسحوق على مدار ساعة إلى ساعتين. حاول أن تشرب كوبًا كل 

 من الكيس ب  وأ ، اصنع واشرب اللتر الثاني من هذا المحلول المكون من محتويات الكيسين عندما تكون جاهًزا
 المتبقي.

 الشديد  ، يُنصح بشرب لتر واحد إضافي من السائل الصافي لمنعك من الشعور بالعطشخالل فترة العالج
المشروبات الغازية ، الشاي أو القهوة ، الحساء الصافي ، عصير الفاكهة )بدون لب( ، واإلصابة بالجفاف. الماء

)بدون حليب( كلها مناسبة. يمكن تناول هذه المشروبات حتى ساعتين قبل الفحص تحت التخدير العام على 
 أقصى تقدير وحتى ساعة قبل الفحص بدون تخدير عام على أبعد تقدير.

 
 ما يجب أن تتوقع حدوثه

 
ن تبقى بالقرب من المرحاض. في مرحلة ما ، ستبدأ في تجربة حركات ، من المهم أعندما تبدأ في شرب هذا المحلول

األمعاء المائية. هذا أمر طبيعي تماًما ويشير إلى أن الحل يعمل. ستتوقف حركات األمعاء بعد وقت قصير من االنتهاء من 
 الشرب.

 
جح. يجب أن تمنح وقتًا كافيًا بعد ، فستكون أمعائك صافية ، وهذا سيساعدك على إجراء فحص ناإذا اتبعت هذه التعليمات

 آخر مشروب لالنتقال إلى وحدة تنظير القولون.
 

 إذا كنت تأخذ المزيد من هذا المسحوق أكثر مما ينبغي
 

ف. تناول إذا كنت تأخذ المزيد من هذا المسحوق أكثر مما ينبغي ، فقد تصاب بإسهال مفرط ، مما قد يؤدي إلى الجفا
 ، فاتصل بطبيبك أو الصيدلي.صة عصائر الفاكهة. إذا كنت قلقًاوخا ،كميات وفيرة من السوائل

 
 إذا نسيت تناول هذا المسحوق 

 
، فتناول الجرعة بمجرد أن تدرك أنك لم تتناولها. إذا كان هذا بعد عدة ساعات من إذا نسيت تناول هذا المسحوق للحل

 لي للحصول على المشورة.الوقت الذي كان يجب أن تتناوله فيه ، فاتصل بطبيبك أو الصيد
 
 



 

 
 اآلثار الجانبية المحتملة  .4

 
 من الطبيعي أن تصاب باإلسهال عند تناول هذا المسحوق عن طريق الفم.

 
 توقف عن تناولها وأخبر طبيبك على الفور إذا كان لديك أي من اآلثار الجانبية التالية:

 

 طفح جلدي أو حكة 

 من جسمك تورم في وجهك أو كاحليك أو أي جزء آخر 

 الخفقان 

 التعب الشديد 

 ضيق في التنفس 
 

 هذه أعراض لرد فعل تحسسي شديد.
 

 لى الفور.عساعات من تناول هذا المسحوق ، فتوقف عن تناوله واتصل بطبيبك  6إذا لم يكن لديك حركة أمعاء خالل 
 

 تشمل اآلثار الجانبية األخرى:

  ، وحمى. وشعور عام بالتوعك ، وألم في الشرج ، وغثيانآالم في البطن ، وانتفاخ في البطن ، وإرهاق 

 .الجوع ومشاكل النوم والدوخة والصداع والقيء وعسر الهضم والعطش والقشعريرة 
 

 

 
لصوديوم ، ، كبريتات الصوديوم الالمائية ، كلوريد ا 3350كيفية تخزين ماكروغول  .5

ن عالصوديوم للحل كلوريد البوتاسيوم ، حمض األسكوربيك ومسحوق أسكوربات 
 طريق الفم

 
 احفظ هذا الدواء بعيًدا عن أنظار ومتناول أيدي األطفال.

 

 " ال تستخدم هذا الدواء بعد تاريخ انتهاء الصالحية المدون على الكرتون بعدEXP". ة أن تواريخ يرجى مالحظ
 ر.ن الشهماليوم األخير انتهاء الصالحية قد تختلف باختالف األكياس. يشير تاريخ انتهاء الصالحية إلى 

  درجة مئوية(. 25احتفظ بهذا المسحوق في درجة حرارة الغرفة )أقل من 

 ( في درجة حرارة الغرفة )25ن أقل مبعد إذابته في الماء ، يمكن تخزين المحلول )مع اإلبقاء عليه مغطى 
 24 تحتفظ به ألكثر من درجة مئوية(. ال 8-درجة مئوية  2درجة مئوية(. يمكن أيًضا تخزينه في الثالجة )

 ساعة.

 ن متخلص ال تتخلص من األدوية في مياه الصرف الصحي أو النفايات المنزلية. اسأل الصيدلي عن كيفية ال
 األدوية التي لم تعد تستخدمها. ستساعد هذه اإلجراءات في حماية البيئة.

 



 

 
 

 بالهيئة العامة للغذاء والدواء لإلتصال
 19999  لرقم الموحدا

 0118806000-0112038222  هاتف رقم 

 8002490000 الهاتف المجاني

  webmaster@sfda.gov.sa البريد االلكتروني

 

 العنوان البريدي للهيئة العامة للغذاء والدواء

 حي النفال   -( الطريق الدائري الشمالي 3292)

 1الوحدة رقم 

 6288 - 13312الرياض 

 المملكة العربية السعودية

 


