Man kan använda KLYX vid förstoppning och till att
tömma tarmen inför operation eller undersökning av
tarmen samt före förlossning.
KLYX är en ofärgad, inte helt klar, trögflytande vätska. KLYX förs in i ändtarmen och verkar genom att smörja tarmsidorna och vätska upp avföringen.
Hård avföring mjukas upp. Vätskan i tarmen skapar ett naturligt behov av att
gå på toaletten. KLYX verkar efter 5–20 minuter. De normalt fungerande
tarmreflexerna störs ej.
Läs noga igenom bipacksedeln i läkemedelsförpackningen innan du börjar
använda detta läkemedel.

KLYX finns i följande förpackningar:
• 1 x 120 ml
• 10 x 120 ml
• 1 x 240 ml
• 10 x 240 ml
På medicininstruktioner.se kan man se en instruktionsfilm om hur man
använder KLYX utan kateter.

Ibland kan det underlätta att använda en nelatonkateter när KLYX ska ges.
En nelatonkateter är en halvmjuk, böjlig slang med rundad ände som träs
på pipen på KLYX-flaskan.

Nelatonkatetern kan kännas skonsammare att få in i ändtarmen just för att
den är böjlig och har en mjukt rundad ände jämfört med den hårdare pipen
på KLYX-flaskan. Det kan också vara enklare att klämma ihop flaskan en liten
bit bort från skinkorna då man får lite mer spelrum med hjälp av katetern.
Det är viktigt att berätta för personen som ska få KLYX vad som ska göras.
Om man är förberedd på vad som ska hända blir man mindre spänd och orolig.
En vanlig orsak till att man får KLYX är förstoppning. Förklara då att KLYX är
en sorts vätska som ska hjälpa till att mjuka upp avföringen så att den
kommer ut lättare.
Visa slangen så att man ser hur smal den är. Den får lätt plats i ändtarmen
utan att göra ont. Följ de instruktioner ni fått av vårdpersonalen angående
vilket lavemang som ska ges, vilken mängd samt hur ofta.

Att ge KLYX
med hjälp av
nelatonkateter

Denna patientinformation är framtagen av Ferring Läkemedel AB i
samarbete med Cecilia Larsson, Västmanlands sjukhus Västerås.
Klyx® (Dokusatnatrium och sorbitol).
Beredningsform: Rektallösning 1mg/ml+250mg/ml.
Indikation: Obstipation av olika genes. Tarmrensning före rektoskopering,
partus och röntgenundersökning av bäckenregionen.
ATC-kod: A06AG10.
SPC uppdaterad: 2015-03-26. Receptfritt, F.
Ytterligare information, se www.fass.se
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Nelatonkatetern träs på
KLYX-flaskan med ett bestämt tryck.

Bädda med en handduk eller liknande direkt på badrumsgolvet och låt personen som ska få KLYX ligga på vänster
sida med benen uppdragna. Att ligga plant på vänster sida
underlättar för vätskan att
göra så stor nytta som
möjligt eftersom den
delen av tarmen som ska
tömmas är lokaliserad på
vänster sida i kroppen.
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Innan användning kan
man värma KLYX till
kroppstemperatur i
ett vattenbad.
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Trä på nelatonkatetern
på KLYX-pipen med
ett bestämt tryck
(se foto).
Smörj in änden på
katetern med lite
vaselin eller tempgel.

Tryck sakta ut vätskan medan du hela tiden berättar för den
du ger KLYX vad som händer.
Om det spänner i ändtarmen kan man pausa några sekunder
innan man sakta fortsätter tömma ut resten.
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När flaskan är tömd dras slangen ut försiktigt medan flaskan
fortfarande hålls ihoptryckt för att förhindra återsug.
Släng både flaska och slang i soptunna efteråt.
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För försiktigt in nelatonkatetern i ändtarmen. Det är väldigt
viktigt att inte pressa in slangen om det tar stopp för då kan
man skada tarmen. Det kan underlätta att komma lite längre
in om man försiktigt trycker ut lite KLYX-vätska medan katetern förs inåt. Om det går väldigt lätt att föra in katetern kan
man försiktigt föra in den ca 15–20 cm. På så sätt kommer
KLYX längre in i tarmen och hinner göra större nytta.
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Dra av hylsan
som skyddar
pipen och
vrid sedan av
förslutningen
på toppen
av pipen.
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OBS!
När KLYX ska ges i hemmet
kan det vara praktiskt att vara
i badrummet så att toaletten
finns nära.

6
När man pressar ut
innehållet ur flaskan
ska man hålla på sidorna av flaskan som
visas i bild A.
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9
Den som fått lavemanget kommer att känna
sig väldigt bajsnödig. Lugna personen och
uppmuntra till att försöka hålla sig en stund.
KLYX gör större nytta om man ligger kvar
på vänster sida eller möjligen vänder
sig på rygg. Om det går bör
man hålla sig i 5–20 minuter
för att lavemanget ska göra
så stor nytta som möjligt.
Självklart väljer den som fått
KLYX själv när det är dags
att sätta sig på toaletten.

