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Duphalac syrop 150 ml
 

Cena: 15,70 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 150 ml

Postać Syropy

Producent SOLVAY

Rodzaj rejestracji Lek

Substancja
czynna

Lactulosum

Opis produktu
 

Skład
Substancja czynna: 15 ml preparatu Duphalac zawiera substancję czynną: 10 g laktulozy oraz &lt; 1,65 g galaktozy, &lt; 0,9 g laktozy i
śladowe ilości innych cukrów.

Wskazania i działanie

Zaparcia przewlekłe i nawykowe
Encefalopatia wątrobowa - zapobieganie i leczenie śpiączki wątrobowej oraz stanu przedśpiączkowego.

Preparat Duphalac zawiera substancję czynną laktulozę, która działa przeczyszczająco. W jelicie grubym laktuloza jest rozkładana przez
bakterie jelitowe do nisko cząsteczkowych kwasów organicznych, takich, jak kwas mlekowy i kwas octowy. Prowadzi to do zakwaszenia
treści jelita, co pobudza jego perystaltykę (kurczenie się) oraz zmian ciśnienia osmotycznego (ściągnięcia wody do światła jelita), co
normalizuje konsystencję stolca. W przypadku encefalopatii wątrobowej (PSE) na tle nadciśnienia wrotnego laktuloza powoduje
zmniejszenie zawartości amoniaku we krwi w następujący sposób: &quot;zakwaszając zawartość jelita grubego hamuje wzrost bakterii
rozkładających białka, co powoduje zmniejszenie produkcji amoniaku i innych toksyn&quot;. Zakwaszenie zawartości jelita powoduje
przekształcenie amoniaku w jon amonowy, który praktycznie nie wchłania się z jelita do krwiobiegu. W dodatku zakwaszenie treści jelita
powoduje przechodzenie amoniaku z krwi do światła jelita oraz przyspieszenie wydalania kału na zewnątrz. Opisane zmiany w
metabolizmie amoniaku zwiększają tolerancję białka w diecie pacjentów z niewydolnością wątroby. Laktuloza jest rozkładana przez
bakterie w jelicie grubym do nisko cząsteczkowych kwasów tłuszczowych, nie jest rozkładana w żołądku ani w jelicie cienkim.

Dawkowanie
Doustnie. W śpiączce wątrobowej i w stanach przedśpiączkowych początkowo 3 razy dziennie po 30-50 ml. Po kilku dniach dawkę leku
należy zmniejszyć i dostosować do indywidualnych potrzeb pacjenta. W przewlekłym zaparciu dawka początkowa: dorośli 30 ml
dziennie; dzieci 7-14 r.ż. 5 ml dziennie, dzieci 2-6 r.ż. 10 ml na dobę, niemowlęta 5 ml dziennie. Po kilku dniach stosowania dawkę leku
należy zmniejszyć i dostosować do indywidualnych potrzeb pacjenta. Dawkę podtrzymującą należy ustalić tak, aby pacjent oddawał 2-3
luźne stolce na dobę, pH stolca powinno wynosić 5,0-5,5. Preparat może być podawany sam lub zmieszany z pokarmem.
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Przeciwwskazania
Nadwrażliwość na składniki preparatu. Niedrożność jelit, nagły ból brzucha, galaktozemia.

Więcej informacji znajduje się w ulotce dostępnej w zakładce Załączniki.

Informacje dodatkowe
Przed użyciem zapoznaj się z ulotką dołączoną do opakowania, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań
niepożądanych i dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania i przechowywania produktu leczniczego, bądź skonsultuj się z
lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.
Służymy Państwu pomocą pod adresem bok@aptekaotc.pl.
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