
BỘ THUỐC LÀM 
SẠCH RUỘT HIỆU 

(muối sunfat, kali sunfat và magiê sunfat)  
Dung Dịch Uống

(17,5g/3,13g/1,6g) mỗi 6 ao-xơ

VẠCH CHỈ  
MỨC NƯỚC

QUAN TRỌNG

(17.5g/3.13g/1.6g) per 6 ounces

Bộ thuốc làm sạch ruột hiệu SUPREP được dùng theo chế độ chia liều (uống thuốc trong 2 ngày).  
Phải dùng cả hai lọ 6 ao-xơ thì ruột mới được rửa sạch.

LIỀU ĐẦU TIÊN: Bắt đầu thực hiện Bước 1 vào lúc _______chiều/tối vào ngày trước khi làm thủ thuật, theo 
đúng quy trình được trình bày dưới đây:

Quý vị phải hoàn tất đủ các Bước 1 đến 4 với một (1) lọ 6 ao-xơ trước khi đi ngủ:

LIỀU THỨ HAI: Bắt đầu thực hiện Bước 1 vào lúc _____ sáng cùng ngày làm thủ thuật, theo đúng quy trình 
được trình bày trên đây:

Khi uống liều này, vẫn lặp lại các Bước 1 đến 4 như trên nhưng lần này dùng lọ 6 ao-xơ còn lại.

LƯU Ý: Quý vị phải uống xong ly nước cuối cùng ít nhất 2 tiếng đồng hồ trước khi làm thủ thuật nội soi ruột kết.

Đổ MỘT (1) lọ 6 ao-xơ 
đựng thuốc nước SUPREP 
vào ly pha.

BƯỚC 1

Phải uống TOÀN BỘ 
thuốc nước trong ly.

BƯỚC 3

Pha thêm nước lọc mát, đổ 
tới vạch chỉ 16 ao-xơ trên 
ly, và quấy đều.

LƯU Ý: Phải pha thêm nước 
vào thuốc nước đặc cho 
loãng theo đúng chỉ dẫn 
trước khi uống.

BƯỚC 2

Quý vị phải uống thêm hai 
(2) ly nước lọc nữa, mỗi ly 
đủ 16 ao-xơ, trong một 
tiếng sau khi uống thuốc.

BƯỚC 4

(Xin xem trang kia để để được chỉ dẫn thêm.)

THÔNG TIN VỀ NGƯỜI CUNG CẤP DỊCH VỤ CHĂM SÓC SỨC KHỎE

Tên:

Địa chỉ:

Thành phố:    

Tiểu bang:    

Mã zip:

Điện thoại:

Fax:



Xin tham khảo tờ Thông Tin Kê Toa đầy đủ và bản Hướng Dẫn Cách Dùng Thuốc trong bộ thuốc.

Được cung cấp nhằm mục đích hướng dẫn thông tin bởi ©2011 Braintree Laboratories, Inc.                  SU-12392 Vietnamese                      Tháng Giêng, 2013 

Vào ngày trước ngày thực hiện thủ thuật...

Quý vị NÊN:

• Ăn bữa sáng nhẹ hoặc uống CHỈ các loại nước trong; xin đừng 
ăn gì vào bữa ăn tối

Quý vị KHÔNG NÊN:

• KHÔNG uống sữa

• KHÔNG ăn hay uống bất cứ thứ gì có màu đỏ hay màu tím

• KHÔNG uống các loại nước giải khát có chất cồn (rượu, bia...)

Quý vị có thể dùng các loại thức uống sau đây:

• Nước lọc
• Nước ép hoa quả (được lọc bã) bao gồm nước táo, cam, nho 

màu trắng, hoặc nam việt quất màu trắng
• Nước chanh vắt 
• Cà phê hay trà (KHÔNG pha sữa hay bột kem không sữa)
• Nước luộc gà
• Các món tráng miệng làm bằng thạch (gelatin), nhưng không 

thêm trái cây hay bất cứ thành phần nào khác  
(KHÔNG ĂN THẠCH MÀU ĐỎ HAY MÀU TÍM)

Lưu ý:
• Bộ Thuốc Làm Sạch Ruột hiệu SUPREP được chỉ định cho các bệnh nhân 

trưởng thành cần rửa ruột để chuẩn bị làm thủ tục nội soi ruột kết

• Nhớ báo cho bác sĩ biết về tất cả các loại thuốc quý vị đang dùng, 
bao gồm thuốc kê toa và không cần toa, thuốc bổ, và dược thảo.  
Bộ Thuốc Làm Sạch Ruột hiệu SUPREP có thể ảnh hưởng đến tác 
dụng của các loại thuốc khác

• Các loại thuốc uống theo đường miệng có thể không được hấp thụ 
tốt nếu uống trong vòng 1 tiếng trước khi bắt đầu dùng liều thuốc 
từ Bộ Thuốc Làm Sạch Ruột hiệu SUPREP

• Các phản ứng bất lợi thông thường nhất sau khi dùng Bộ Thuốc Làm 
Sạch Ruột hiệu SUPREP là: khó chịu mình mẩy, trướng bụng, đau 
bụng, buồn nôn, ói mửa, và nhức đầu

• Nếu quý vị có bất cứ thắc mắc nào về cách dùng Bộ Thuốc Làm Sạch 
Ruột hiệu SUPREP, xin gọi điện cho bác sĩ của quý vị

Để biết thêm về sản phẩm này, xin gọi số 1-800-874-6756 hoặc vào xem trang Web của chúng tôi tại www.suprepkit.com

(Xin xem trang kia để được chỉ dẫn thêm.)

CÁC CHỈ DẪN ĐẶC BIỆT TỪ NGƯỜI CUNG CẤP  
DỊCH VỤ CHĂM SÓC SỨC KHỎE CHO QUÝ VỊ

THỦ THUẬT CỦA QUÝ VỊ

Giờ/Ngày:

Địa điểm:

Nếu quý vị có bất cứ thắc mắc nào, xin liên lạc với 
người cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe tại:
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