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Lactulosum syrop 150ML POLFARMEX
 

Cena: 10,60 PLN

Opis słownikowy

Dawka 7,5 g/15ml

Opakowanie 150 ml

Postać syrop

Producent POLFARMEX S.A.

Rejestracja lek bez recepty

Substancja
czynna

Lactulosum

Opis produktu
 

Nazwa: Lactulosum syrop Polfarmex
Opakowanie:  150ml
Skład:  Substancją czynną leku jest laktuloza. 15 ml syropu zawiera 7,5 g laktulozy.

Pozostałe składniki to: kwas cytrynowy jednowodny, aromat mangora płynny, woda oczyszczona.
Wskazania:  Preparat stosowany jest:

w przewlekłych zaparciach
w ostrej niewydolności wątroby ze stanami przedśpiączkowymi i śpiączce
w przewlekłej niewydolności wątroby przebiegającej z podwyższeniem stężenia amoniaku we krwi
Przeciwwskazania:  pacjent ma uczulenie na substancję czynną lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku
pacjent ma niedłożność jelit:
pacjent ma galaktozemię.
W przypadku długotrwałego stosowania zalecana jest, zwłaszcza u pacjentów w podeszłym wieku, okresowa kontrola stężenia
elektrolitów w osoczu (potas, chlorki).

Ponieważ laktuloza obniża pH w okrężnicy, leki, których uwalnianie zależne jest od pH mogą być inaktywowane.
Działanie:  Lactulosum Potfarmex zawiera laktulozę -syntetyczny dwucukier, który nie wchłania się w przewodzie pokarmowym. Hamuje
procesy gnilne i wytwarzanie amoniaku, a obniżając pH środowiska okrężnlcy zmniejsza wchłanianie soli amonowych, które zostają
wydalone z kalem.

W wyniku osmozy doprowadza do zwiększenia objętości zawartości jelita, pobudza perystaltykę jelit i działa przeczyszczająco.
Sposób użycia:  Podanie dosustne.

Przeczyszczaiaco:

doustnie, zazwyczaj 30-45 ml (2-3 łyżki stołowe) przed śniadaniem lub po 15 ml (1 łyżka) 3 razy na dobę przed posiłkami. Po uzyskaniu
efektu -15 ml syropu na czczo.
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W niewydolności wątroby:

doustnie, 100-180 ml na dobę w 4-6 dawkach.

Stosowanie u dzieci

Przeczyszczająco

początkowo, niemowlęta -2,5 ml; dzieci do 3 lat -5 ml; powyżej 3 lat -15 ml na dobę.

Następnie dawkę leku można stopniowo zwiększać co 3 dni, aż do uzyskania prawidłowych wypróżnień.

Jeżeli wystąpią wzdęcia brzucha, należy zmniejszyć dawkę do tolerowanej przez dziecko.

Zaleca się podawanie syropu z laktulozą po rozcieńczeniu wodą lub sokiem owocowym.
Status:  Lek OTC - wydawany bez recepty

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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