
 
 

ПІКОСЕН® РЕКТА клізма 
PICOSEN RECTA ENEMA 

Медичний виріб 
120 мл 

Інструкція із застосування 
Склад: 
1 флакон розчину містить: натрію дигідрофосфату дигідрату ‒ 17,55 г, натрію 
гідрофосфату додекагідрату ‒ 10,09 г; допоміжні речовини: камідь ксантанова, натрію 
метилпарагідроксибензоат (Е 219), сорбінова кислота, вода очищена. 
 
Механізм дії складових: 
Виріб діє як сольовий проносний засіб. Накопичення рідини у нижньому відділі 
кишечнику зумовлює наповнення і сприяє перистальтиці та рухливості кишечнику, 
спричиняє випорожнення лише прямої, сигмовидної та частини або всієї низхідної 
ободової кишки. 
 
Показання: 
Епізодичні запори.  
Випадки, що потребують очищення товстого кишечнику, наприклад перед хірургічним 
втручанням на товстому кишечнику, перед рентгенологічним обстеженням товстого 
кишечнику тощо. 
 
Дозування та спосіб використання: 
ПІКОСЕН® РЕКТА клізма тільки для ректального застосування. 
Необхідно дотримуватися наведених нижче рекомендацій, якщо лікар не дав інших 
вказівок. 
Дорослі та особи літнього віку. 
1 флакон не більше 1 разу на добу або так, як призначив лікар. 
Пацієнти з нирковою недостатністю. 
Не застосовувати пацієнтам із клінічно значущим порушенням функції нирок. 
Пацієнти з печінковою недостатністю. 
У пацієнтів із печінковою недостатністю немає необхідності у корекції дози.  
Порядок введення клізми.  
1. Зняти захисний ковпачок із наконечника флакона.  
2. Лягти на лівий бік, зігнувши обидві ноги у колінах. 
3. З постійним тиском обережно ввести наконечник флакона у пряму кишку таким чином, 
щоб він був спрямований до пупка. 
4. Стискати флакон, поки увесь його вміст не перейде до кишечнику. 
Слід припинити введення при відчутті будь-якого опору. Примусове введення може 
заподіяти шкоду. 
5. Обережно витягнути наконечник із прямої кишки. Можливе витікання деякої кількості 
рідини з флакона. 
6. Залишитися у цьому ж положенні, поки не виникне відчуття сильного бажання до 
випорожнення кишечнику (зазвичай воно відбувається упродовж 2–5 хвилин). 
7. Після використання покласти флакон назад у картонну упаковку для утилізації. 
Якщо позиву до дефекації протягом вказаного часу немає, необхідно проконсультуватися 
з лікарем.  
При епізодичних запорах медичний виріб застосовувати лише для надання 
короткотривалої допомоги.  
Діти.  
Не застосовувати дітям віком до 15 років. 



 
 

 
Побічні дії: індивідуальна непереносимість компонентів. Іноді можуть виникати місцевий 
висип, подразнення або свербіж. З боку обміну речовин: дегідратація, гіперфосфатемія, 
гіпокальціємія, гіпокаліємія, гіпернатріємія, метаболічний ацидоз. 
 
Протипоказання:  
• Підвищена чутливість до діючих речовин або до будь-якої іншої речовини, що 
входить до складу.  
• Стани, коли є кишкова непрохідність або зменшення його перистальтики, 
симптоми, що вказують на апендицит, перфорацію кишечнику або активне запальне 
захворювання товстого кишечнику тощо; 
• Дегідратація.  
Не застосовувати одночасно з іншими виробами/засобами, що містять натрію фосфат, 
включаючи таблетки або розчини для перорального застосування. 
 
Запобіжні заходи: 
Тільки для ректального використання. Не можна ковтати в середину. 
Не застосовувати при наявності нудоти, блювання або абдомінального болю без 
призначення лікаря. 
Рекомендується при користуванні даним виробом пити багато рідини для запобігання 
дегідратації. 
Багаторазове та тривале застосування не рекомендується. Введення більш ніж однієї 
клізми протягом 24 годин може бути шкідливим. Якщо немає вказівок лікаря, не слід 
застосовувати більше одного тижня. 
Необхідно припинити введення у разі відчуття опору, оскільки зусилля при введенні може 
спричинити місцеве ушкодження. У разі виникнення кровоточивості або запального 
процесу слід припинити застосування засобу і звернутися до лікаря. 
Зазвичай випорожнення відбувається приблизно через 5 хвилин після застосування 
медичного виробу, тому утримання клізми протягом більш ніж 5 хвилин не 
рекомендується. Якщо після застосування випорожнення не відбулося або якщо час 
утримання триває більш ніж 10 хвилин, можливе виникнення серйозних побічних ефектів. 
У такому випадку слід припинити подальше застосування та проконсультуватися з 
лікарем. 
 
Форма випуску: По 120 мл у флаконі, по 1 флакону в пачці. 
 
Термін придатності: 3 роки. Дата кінцевого терміну використання вказана на коробці.  
 
Умови зберігання: Зберігати при температурі не вище 25 °С в недоступному для дітей 
місці. 
Не є лікарським засобом. Без ГМО. 
 
Виробник: ТОВ «ДКП «Фармацевтична фабрика». 
Україна, 12430, Житомирська обл., Житомирський р-н, с. Станишівка, вул. Корольова, б. 
4, +380 (412) 48-11-31. 


