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Særligt om type 7: Tal med din læge, hvis din afføring ligner type 7, også når du reducerer 
MOVICOL®-dosis. Type 7 kan også skyldes de såkaldte fækalomer, hvor indeklemt hård 
afføring blokerer tarmen. De kan være årsagen til, at en diarrelignende væske ophobes bag 
ved afføringen og siver ud. 
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Separate hårde 
klumper der 
ligner nødder.

Pølseform men
med klumper.

Ligner en pølse 
men med revner 
på ydersiden.

Ligner en pølse 
eller orm, smidig 
og blød.

Bløde klumper
med skarpe kanter 
(let at få ud).

Iturevne 
småstykker.

Vandig uden 
klumper.
Kun væske. 
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BRISTOLSKALA FOR AFFØRINGSTYPER
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Type 1

Type 2

Type 3

Type 4

Type 5

Type 6

Type 7

Hvis du ofte 
har hård mave 
eller forstoppelse.

Næste besøg

  Dato Tid

Navn: Alder: Vægt:



Afføringsskema

 Uge 1 Antal poser Antal afføring Afføringstype*)  Notat

Man

Tirs

Ons

Tors

Fre

Lør

Søn

 Uge 3 Antal poser Antal afføring Afføringstype*)  Notat

Man

Tirs

Ons

Tors

Fre

Lør

Søn

 Uge 2 Antal poser Antal afføring Afføringstype*)  Notat

Man

Tirs

Ons

Tors

Fre

Lør

Søn

 Uge 4 Antal poser Antal afføring Afføringstype*)  Notat

Man

Tirs

Ons

Tors

Fre

Lør

Søn

* Se Bristolskala på bagsiden.* Se Bristolskala på bagsiden.

Evt. bemærkninger:
MOVICOL®. Osmotisk virkende afføringsregulerende middel indeholdende macrogol 3350, natriumbikarbonat, natriumklorid og kaliumklorid. Indikation: Behandling af kronisk forstoppelse. Opløsning 
af hård indeklemt afføring defi neret som svær forstoppelse med ophobning af afføring i endetarmen og/eller tyktarmen, konstateret ved lægeundersøgelse af mave-tarm systemet. Dosering og indgiv-
elsesmåde: Kronisk forstoppelse: Voksne: 1-3 breve dagligt afhængigt af individuelt respons. En behandling varer normalt ikke længere end 2 uger, men kan gentages om nødvendigt. Svær forstoppelse: 
Voksne: 8 breve indtaget over 6 timer, opløst i 1 liter vand. Behandling varer normalt ikke længere end 3 dage. Patienter med nedsat hjertepumpefunktion: Ved behandling af svær forstoppelse bør 
dosis fordeles således, at der ikke gives mere end 2 breve inden for en time. Administration: Før anvendelse skal hver poses indhold opløses i 125 ml vand. Børn: Bør ikke anvendes til børn under 12 år, 
da erfaringen med behandling af børn er utilstrækkelig. Patienter med nedsat nyrefunktion: Dosisjustering er ikke nødvendig. Særlige advarsler og forsigtighedsregler vedrørende brugen: Årsagen til 
forstoppelsen bør undersøges, hvis der dagligt er behov for afføringsmidler. Interaktioner: Det er muligt at optagelsen af andre lægemidler kan være reduceret ved anvendelsen af MOVICOL®. Der har 
været enkeltstående tilfælde med nedsat effekt af nogle lægemidler, f.eks. epilepsimidler der blev givet samtidigt. Graviditet og amning: Graviditet: Der er ingen erfaring med anvendelse af macrogol 
3350 under graviditet. Dyreforsøg har ikke vist fosterskadelige virkninger. Da macrogol 3350 kun optages i ringe grad, kan administration til gravide kvinder overvejes efter vurdering af risici og 
fordele. Amning: Erfaring savnes. Da macrogol 3350 kun optages i ringe grad, må risikoen for bivirkninger hos det ammede barn anses for at være ringe. Bivirkninger: Meget almindelige: Mavesmerter, 
mavekramper, diarré, opkastning, kvalme, maverumlen, luft i maven. Almindelige: Kløe, hovedpine hævede arme og ben. Ikke almindelige: Udslæt, ubehag øverst i maven, udspiling af maven. Meget 
sjælden: Allergiske reaktioner, anal irritation. Overdosering: svære mavesmerter, udtalt væsketab som følge af diarré. Udlevering: HF. Tilskud: Ikke tilskudsberettiget, men der kan søges om individuelt 
tilskud. Pakninger: MOVICOL® 8 stk. v.nr. 530162. 20 stk. v.nr. 014852. 50 stk. v.nr. 530188 og 100 stk v.nr. 015461, MOVICOL® Chokolade 20 stk. v.nr. 194534, 50 stk. v.nr. 375556 ikke fast pris. Pulver 
til oral opløsning. Forkortet udgave af det af Lægemiddelstyrelsen godkendte produktresumé, som kan rekvireres hos Norgine Danmark A/S på tlf. 33 170 400. Læs altid indlægsseddelen grundigt 
igennem før brug af medicinen. Husk altid at kontakte lægen eller apoteket i tvivlstilfælde. Januar 2012. MVC12MSENOR002


