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Folheto informativo: Informação para o utilizador 
 
Preclint, 240 mg/ml + 542 mg/ml, Solução oral 
Fosfato dissódico dodeca-hidratado + Fosfato monossódico di-hidratado 
 
Leia com atenção todo este folheto antes de começar a tomar este medicamento pois 
contém informação importante para si. 
- Conserve este folheto. Pode ter necessidade de o ler novamente. 
- Caso ainda tenha dúvidas, fale com o seu médico ou farmacêutico. 
- Este medicamento foi receitado apenas para si. Não deve dá-lo a outros. O 
medicamento pode ser-lhes prejudicial mesmo que apresentem os mesmos sinais de 
doença. 
- Se tiver quaisquer efeitos secundários, incluindo possíveis efeitos secundários não 
indicados neste folheto, fale com o seu médico ou farmacêutico. 
 
O que contém este folheto: 
1. O que é Preclint e para que é utilizado 
2. O que precisa de saber antes de tomar Preclint 
3. Como tomar Preclint 
4. Efeitos secundários possíveis 
5. Como conservar Preclint 
6. Conteúdo da embalagem e outras informações 
 
 
1. O que é Preclint e para que é utilizado 
 
Preclint foi-lhe receitado para limpeza intestinal antes de ser submetido a uma 
cirurgia do cólon, raio-X ou endoscopia. Nestas situações, o seu intestino deverá 
estar completamente limpo. 
 
Preclint é um laxante osmótico que atua aumentando o conteúdo em água das fezes.  
 
Este medicamento é para uso exclusivo nas situações acima referidas. 
 
 
2. O que precisa de saber antes de tomar Preclint 
 
Não tome Preclint: 
- se tem alergia (hipersensibilidade) ao fosfato dissódico dodeca-hidratado, ao 
fosfato monossódico di-hidratado ou a qualquer outro componente deste 
medicamento (indicados na secção 6) 
- se está a utilizar outros laxantes contendo fosfato de sódio 
- em caso de náuseas, vómitos ou dores abdominais 
- se tem menos de 18 anos de idade 
- se sabe ou suspeita que tem uma obstrução, perfuração ou paralisia do intestino 
(íleo gastrintestinal) 
- se sofre de insuficiência cardíaca congestiva 
- se tem uma dilatação congénita ou adquirida do intestino grosso (megacólon) 
- se tem insuficiência renal 
- se tem doença inflamatória do intestino ativa 
- se tem ascite (acumulação de líquido no abdómen) 
- se tem níveis de creatinina superiores a 1,5 – 2,0 mg/dl. 
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Informe o seu médico se sofre de qualquer uma das condições acima mencionadas. 
O seu médico decidirá se Preclint é adequado para si. 
 
Advertências e precauções  
Fale com o seu médico ou farmacêutico antes de tomar Preclint- se é idoso ou está 
debilitado 
- se é doente cardíaco ou renal 
- em caso de colostomia ou ileostomia 
- se está em dieta com restrição de sal, se sofre de perturbações eletrolíticas 
(perturbações dos níveis de sais no organismo), ou se está em risco de sofrer estas 
alterações 
- em caso de incapacidade de ingestão da quantidade adequada de líquidos. 
 
Consulte o seu médico, mesmo que estas situações tenham ocorrido no passado. 
Poderá ter que ser vigiado com maior regularidade durante o tratamento. Preclint 
poderá alterar ligeiramente a frequência cardíaca como resultado dos desequilíbrios 
eletrolíticos, embora seja improvável que esta situação cause qualquer problema. 
 
Após a ingestão de Preclint serão de esperar fezes líquidas e frequentes.  
Deve beber tantos líquidos quanto possível (ver Como tomar Preclint) para evitar a 
desidratação, tais como água, caldo, sumos de fruta passados sem a polpa, chá ou 
café sem leite, bebidas não alcoólicas com ou sem gás. 
 
Normalmente este medicamento funciona dentro de meia hora a 6 horas. Em caso 
de não ter havido evacuação após 6 horas da administração de Preclint, deve parar a 
sua utilização e contactar um médico imediatamente, pois pode ocorrer desidratação.  
 
Outros medicamentos e Preclint 
Informe o seu médico ou farmacêutico se estiver a tomar, ou tiver tomado 
recentemente, ou se vier a tomar outros medicamentos. 
 
É necessária precaução se está a tomar medicamentos para o tratamento da pressão 
arterial alta (hipertensão) ou angina (antagonistas dos canais de cálcio), diuréticos, 
anti-inflamatórios não esteroides (AINEs), certos medicamentos para perturbações 
mentais (lítio), outros medicamentos que poderão afetar o equilíbrio da água e dos 
sais (potássio, sódio, fosfato) no seu organismo, ou medicamentos que alteram o 
frequência cardíaca (prolongam o intervalo QT). 
 
A utilização de Preclint pode atrasar ou impedir a absorção de medicamentos que são 
tomados regularmente por via oral (por exemplo, contracetivos orais, antiepiléticos, 
antidiabéticos, antibióticos). 
 
Não deve utilizar outros medicamentos contendo fosfato de sódio enquanto toma 
Preclint. 
 
Preclint com alimentos e bebidas 
Ver Como tomar Preclint. 
 
Gravidez e amamentação 
Se está grávida ou a amamentar, se pensa estar grávida ou planeia engravidar, 
consulte o seu médico ou farmacêutico antes de tomar este medicamento.  
Se está grávida ou a amamentar não deve tomar Preclint. 
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Condução de veículos e utilização de máquinas 
Embora não existam efeitos diretos do Preclint sobre a sua capacidade de conduzir 
ou utilizar máquinas, deverá manter-se próximo de uma casa-de-banho depois de 
tomar o medicamento. 
 
Preclint contém sódio 
Este medicamento contém 5,0 g de sódio (por cada frasco de 45 ml). Esta 
informação deve ser tida em consideração em doentes com ingestão controlada de 
sódio. 
 
 
3. Como tomar Preclint 
 
Tome este medicamento exatamente como indicado pelo seu médico. Fale com o seu 
médico ou farmacêutico se tiver dúvidas.  
 
É importante que não coma alimentos sólidos durante todo o tratamento com 
Preclint. 
 
Em vez de alimentos sólidos para o pequeno-almoço, almoço e jantar, deve beber 
água ou outros líquidos como caldo, sumos de fruta passados sem a polpa, chá ou 
café sem leite, bebidas não alcoólicas com ou sem gás. 
 
O Preclint destina-se apenas a adultos. 
 
Deve começar a tomar Preclint no DIA ANTERIOR ao exame. 
 
Verifique a hora do exame. Se este for antes das 12:00 horas siga as instruções 
sobre a posologia para “EXAMES A REALIZAR DE MANHÃ”. Se for depois das 12:00 
horas siga as instruções sobre a posologia para “EXAMES A REALIZAR À TARDE”. 
 
EXAMES A REALIZAR DE MANHÃ (08:00-12:00) 
1. No DIA ANTERIOR AO EXAME proceda da seguinte forma: 
 
Às 7:00 horas, isto é, à hora do pequeno-almoço, em vez do pequeno-almoço, beba 
pelo menos um copo cheio de líquidos tais como água, caldo, sumos de fruta 
passados sem a polpa, chá ou café sem leite, bebidas não alcoólicas com ou sem 
gás. Pode beber mais se quiser. 
 
Logo a seguir a este pequeno-almoço, tome a primeira dose de Preclint da seguinte 
forma: dilua o conteúdo de um frasco (45 ml) de Preclint em meio copo de água fria 
(120 ml). 
Beba e a seguir torne a beber um copo cheio de água fria (240 ml). 
 
Se desejar pode beber mais água ou outro dos líquidos mencionados acima. 
 
Às 13:00 horas, isto é, à hora do almoço, em vez do almoço, beba pelo menos três 
copos cheios de água ou líquidos tais como os mencionados anteriormente. Pode 
beber mais se quiser. 
Durante a tarde pode beber água ou líquidos tais como os mencionados 
anteriormente à vontade. 
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Às 19:00 horas, isto é, à hora do jantar, em vez do jantar, beba pelo menos um 
copo cheio de água ou líquidos tais como os mencionados anteriormente. Pode beber 
mais se quiser. 
 
Logo a seguir ao jantar acima referido, tome a segunda dose de Preclint da seguinte 
forma: dilua o conteúdo de um frasco (45 ml) de Preclint em meio copo de água fria 
(120ml). Beba e a seguir torne a beber um copo cheio de água fria (240 ml). Pode 
beber mais se desejar. 
 
Até à meia-noite, sempre que sentir necessidade, pode beber mais água ou outro 
líquido (ver líquidos mencionados anteriormente). 
 
2. Na MANHÃ DO EXAME não deve beber mais água nem nenhum outro líquido. 
 
 
EXAMES A REALIZAR À TARDE (12:00 -17:00 horas) 
 
1. No DIA ANTERIOR AO EXAME proceda da seguinte forma: 
 
Às 13:00 horas, isto é, à hora do almoço, faça uma refeição ligeira, por exemplo, 
coma uma sopa e uma sanduíche. Depois do almoço não coma mais alimentos 
sólidos até à hora do exame. 
Durante a tarde pode beber líquidos tais como água, caldo, sumos de fruta passados 
sem a polpa, chá ou café sem leite, bebidas não alcoólicas com ou sem gás à 
vontade. 
 
Às 19:00 horas, isto é, à hora do jantar, em vez do jantar, beba pelo menos um 
copo cheio de água ou líquidos tais como os mencionados anteriormente. Pode beber 
mais se quiser. 
 
Logo a seguir a este jantar, tome a primeira dose de Preclint da seguinte forma: 
dilua o conteúdo de um frasco (45 ml) de Preclint em meio copo de água fria (120 
ml). Beba e a seguir torne a beber um copo cheio de água fria (240 ml). Se desejar 
pode beber mais água ou líquidos tais como os mencionados anteriormente. 
 
Durante a noite, antes de se deitar, beba pelo menos três copos cheios de água ou 
líquidos tais como os mencionados anteriormente. 
 
2. No DIA DO EXAME proceda da seguinte forma: 
 
Às 7:00 horas, isto é, à hora do pequeno-almoço, em vez do pequeno-almoço, beba 
pelo menos um copo cheio de água ou líquidos tais como os mencionados 
anteriormente. Pode beber mais se quiser. 
 
Logo a seguir ao pequeno-almoço acima referido, tome a segunda dose de Preclint 
da seguinte forma: dilua o conteúdo de um frasco (45 ml) de Preclint em meio copo 
de água fria (120 ml). Beba e a seguir torne a beber um copo cheio de água fria 
(240 ml).  
Se desejar pode beber mais água ou líquidos tais como os mencionados 
anteriormente. 
Até às 8:00 horas, pode beber mais água ou líquidos tais como os mencionados 
anteriormente. 
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Depois das 8:00 horas, não deve beber mais água nem nenhum outro líquido porque 
estes podem afetar o resultado do exame. 
 
As respostas individuais aos laxantes variam. Preclint pode provocar várias 
evacuações. Normalmente começa a atuar em meia hora e pode continuar a atuar 
durante 6 horas. Mantenha-se perto de uma casa-de-banho até os sintomas 
pararem. 
 
Se tomar mais Preclint do que deveria 
Se tomar mais Preclint do que deveria, fale com um médico ou farmacêutico 
imediatamente. Pode sentir-se desidratado, ter problemas no coração e de 
circulação, dificuldades respiratórias, ansiedade ou dor (que podem ser cólicas).  
 
Caso se tenha esquecido de tomar Preclint 
No caso de não ser capaz de seguir as instruções acima descritas pode não ser 
possível proceder ao seu exame. Consulte o seu médico. Não tome uma dose a 
dobrar para compensar uma dose que se esqueceu de tomar. 
 
Caso ainda tenha dúvidas sobre a utilização deste medicamento, fale com o seu 
médico ou farmacêutico. 
 
 
4. Efeitos secundários possíveis 
 
Como todos os medicamentos, este medicamento pode causar efeitos secundários, 
embora estes não se manifestem em todas as pessoas. 
 
Efeitos secundários muito frequentes: náuseas, dores abdominais, distensão 
abdominal, diarreia, arrepios, fraqueza e tonturas.  
 
Efeitos secundários frequentes: vómitos, dores de cabeça e dores no peito. Na 
colonoscopia, podem observar-se pequenos nódulos brancos rodeados por anéis 
vermelhos no interior do cólon (estes não são clinicamente significativos e 
desaparecerão sem tratamento). 
 
Efeitos secundários pouco frequentes: desidratação.  
 
Efeitos secundários muito raros: palpitações e arritmias cardíacas (batimentos 
cardíacos irregulares), enfarte do miocárdio (dor no peito), reações de 
hipersensibilidade (reações alérgicas), dermatite alérgica (erupção cutânea), 
alterações nos níveis de sais (eletrólitos) no sangue, acidose metabólica 
(perturbação do equilíbrio ácido-base do organismo), tetania (crises de contracturas 
musculares, sobretudo nas extremidades), espasmos, parestesia (sensação de 
formigueiro), perda de consciência e problemas nos rins. 
 
Se tiver quaisquer efeitos secundários, incluindo possíveis efeitos secundários não 
indicados neste folheto, fale com o seu médico ou farmacêutico. 
 
 
5. Como conservar Preclint 
 
O medicamento não necessita de quaisquer precauções especiais de conservação. 
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Manter este medicamento fora da vista e do alcance das crianças. 
 
Não utilize este medicamento após o prazo de validade impresso na embalagem 
exterior, após VAL.. O prazo de validade corresponde ao último dia do mês indicado. 
 
Não deite fora quaisquer medicamentos na canalização ou no lixo doméstico. 
Pergunte ao seu farmacêutico como deitar fora os medicamentos que já não utiliza. 
Estas medidas ajudarão a proteger o ambiente. 
 
 
6. Conteúdo da embalagem e outras informações 
 
Qual a composição de Preclint 
- As substâncias ativas são fosfato dissódico dodeca-hidratado e fosfato monossódico 
di-hidratado. Cada mililitro de solução oral contém 240 mg de fosfato dissódico 
dodeca-hidratado e 542 mg de fosfato monossódico di-hidratado. 
- Os outros componentes são: benzoato de sódio, sacarina sódica (E954), glicerol, 
essência de alperce e água purificada. 
 
Qual o aspeto de Preclint e conteúdo da embalagem 
Preclint é uma solução oral. Cada embalagem contém dois frascos, contendo cada 
um 45 ml de solução oral. Cada frasco contém uma dose. 
 
Titular da Autorização de Introdução no Mercado e Fabricante 
 
Titular da Autorização de Introdução no Mercado: 
 
Laboratório Medinfar - Produtos Farmacêuticos, S.A. 
Rua Manuel Ribeiro de Pavia, 1 - 1º - Venda Nova 
2700-547 Amadora 
Portugal 
 
Fabricante: 
 
Farmalabor - Produtos Farmacêuticos, SA 
Zona Industrial de Condeixa-a-Nova 
3150-194 Condeixa-a-Nova 
Portugal 
 
Este folheto foi revisto pela última vez em 
 
 


