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 רופא/ה נכבד/ה

 רוקח/ת נכבד/ת

עבור התכשיר מרוקן  והעלון לצרכן לרופאעלון ה חברת תרו מבקשת להודיעכם כי

)MEROKEN( נוהתעדכ. 

 .אדוםבהודעה זו מצוינים רק הסעיפים בהם נעשו שינויים מהותיים. תוספות סומנו בצבע 
במאגר התרופות שבאתר משרד הבריאות:  םלמשרד הבריאות לצורך פרסומ ונשלח ניםהמעודכ ניםהעלו

www.health.gov.il :וניתן לקבלו מודפס על ידי פנייה לבעל הרישום 

 . 2624761מפרץ חיפה  10347, ת.ד 14, רחוב הקיטור ו תעשיה רוקחית בע"מתר

 

 בברכה,

 מרינה גולדמן

 רוקחת ממונה

 

 ®מרוקן

 אבקה להכנת תמיסה בטעם לימון
 הרכב:

 כל בקבוק מכיל:
 g Polyethylene glycol 3350 315.0 גר' 315.0 3350פוליאתילן גליקול 

 g Sodium chloride 8.424 גר' 8.424 סודיום כלוריד
 g Sodium bicarbonate 4.284 גר' 4.284 סודיום ביקרבונט
 g Potassium chloride 1.118 גר' 1.118 פוטסיום כלוריד

 המאושרת לתכשיר: ההתוויה

       Bowel cleansing prior to colonoscopy and barium enema x-ray examinations.      
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… 
2.2 Administration Instructions Prior to Dosage 
… 
It is essential not to eat two hours before drinking the solution and until the 
examination is completed. 
Only drink clear fluids: 

• On the day before the examination 
• When drinking the solution 
• After finishing drinking the solution until 2 hours before the colonoscopy 

… 
2.3 Dosage 
The following is the recommended dose of reconstituted Meroken solution for adults. 
Instruct patients they may consume water or clear liquids during the bowel 
preparation and after completion of the bowel preparation up until 2 hours before the 
time of the colonoscopy.  
The solution is more palatable if chilled prior to administration. 

… 
 :צרכןבעלון ל ניםלהלן העדכו

... 
 לפני שימוש בתרופה .2
... 

 ומזון תרופהשימוש ב
  .התמיסהשעות לפני שתיית  3-4 ביום שלפני הבדיקה וכן קמוצ רצוי לא לאכול מזון

 שלא לאכול שעתיים לפני שתיית התמיסה ועד סיום הבדיקה. הכרחי
 יש לשתות רק נוזלים צלולים:

o ביום שלפני הבדיקה 
o במהלך שתיית התמיסה 
o הבדיקהועד שעתיים לפני  לאחר סיום שתיית התמיסה 

... 
 

 כיצד תשתמש בתרופה? .3
... 

 שעות לפני שתיית התמיסה. 4-3וכן  הבדיקהביום שלפני  וצקרצוי לא לאכול מזון מ
 הכרחי שלא לאכול שעתיים לפני שתיית התמיסה ועד סיום הבדיקה.

 יש לשתות רק נוזלים צלולים: 
o ביום שלפני הבדיקה 
o במהלך שתיית התמיסה 
o  ועד שעתיים לפני הבדיקהלאחר סיום שתיית התמיסה 

... 
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