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Duphalac syrop 300 ml
 

Cena: 21,50 PLN

Opis słownikowy

Dawka 0,667 g/ml

Opakowanie 300 ml (butelka)

Postać rozt.doust.

Producent BGP PRODUCT B.V.

Rejestracja lek bez recepty

Substancja
czynna

Lactulosum

Opis produktu
 

Nazwa: Duphalac roztwór doustny 
Opakowanie: 300 ml (butelka)

Sposób użycia:  Dawka początkowa - 
Dorośli 30 ml na dobę
Dzieci od 7 do 14 lat 15 ml na dobę
Dzieci od 1 do 6 lat 10 ml na dobę
Niemowlęta 5 ml na dobę.

Po kilku dniach dawkę leku należy zmniejszyć i dostosować do indywidualnych potrzeb pacjenta.

Lek powinien być przyjęty doustnie raz na dobę, najlepiej podczas śniadania.
Działanie przeczyszczające może wystąpić po kilku dniach, co wynika z mechanizmu działania laktulozy.

Skład: 15 ml preparatu zawiera : 10 g laktulozy , do 1,65 g galaktozy i 0,9 g laktozy , oraz śladowe ilości innych cukrów.

Wskazania:
- Zaparcia: regulacja fizjologicznej czynności okrężnicy
- Przypadki konieczności zmiękczenia stolca ze względów medycznych (żylaki odbytu, pooperacjach w obrębie jelita grubego lub odbytu)
- Encefalopatia wątrobowa (EW): leczenie i zapobieganie śpiączce wątrobowej lub stanomprzedśpiączkowym.

Laktuloza dociera w niezmienionej postaci do jelita grubego , gdzie w wstępnicy ulega rozkładowi przez florę bakteryjną do kwasów
organicznych. Doprowadza to do obniżenia pH kału , uruchomienia mechanizmów fermentacyjno - osmotycznych i do przyspieszenia
perystaltyki jelita grubego. 
Laktuloza wpływa także wielokierunkowo na metabolizm amoniaku w ustroju.
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Przeciwwskazania:  Duphalac nie jest wskazany dla pacjentów wymagających diety o niskiej zawartości galaktozy (zawiera galaktozę w
ilości do 1,65 g/15 ml)

Działania niepożądane: Niekiedy w początkowej fazie leczenia wzdęcia i gazy. Przy wysokich dawkach leku (np.w encefalopatii
wątrobowej) lub przy nadużyciu leku biegunka z hypopotasemią.

Uwagi: Duphalac zawiera laktozę (do 0,9 g/15 ml) co powinno być brane pod uwagę przy leczeniu pacjentów z nietolerancją laktozy 
- w trakcie leczenia nie dopuszczać do wystąpienia biegunki - syrop rozpuszczać w wodzie lub innych płynach
- zmiana koloru syropu nie wpływa na jego jakość.
Status:  Lek OTC

Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanych i dawkowanie
oraz informacje dotyczące stosowania produktu leczniczego, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek
niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.
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