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Lactulose-mip 9,75 g/15 ml syrop 200 ml
 

Cena: 18,55 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 200 ml

Postać Syropy

Producent MIP PHARMA POLSKA

Rodzaj rejestracji Lek

Substancja
czynna

Lactulosum

Opis produktu
 

Skład
Substancją czynną leku jest laktuloza. 15 ml syropu zawiera 9,75 g laktulozy.
Substancje pomocnicze: aromat wiśniowy IFF 16-21-3618, kwas cytrynowy bezwodny, woda oczyszczona.

Wskazania i działanie
Laktuloza jest lekiem łagodnie przeczyszczającym o działaniu osmotycznym. Cukier i kwasy powodują zmiany ciśnienia osmotycznego,
co pośrednio wpływa na pobudzenie perystaltyki jelit. Kwasy zaś bezpośrednio pobudzają perystaltykę jelit.

zaparcia
zapobieganie i leczenie encefalopatii wątrobowej.

Przeciwwskaznia:
Nadwrażliwość na którykolwiek ze składników preparatu.
Niedrożność jelit.
Zapalenie przewodu pokarmowego oraz zaburzeń gospodarki wodno-elektrolitowej.
Dziedziczna nietolerancja fruktozy, z zaburzeniami w wydzielaniu laktazy.
Galaktozemia lub z zaburzeniami wchłaniania jelitowego glukozy oraz galaktozy.

Dawkowanie
Lek przyjmować doustnie. Zaparcia:
Dorośli - 10 do 15 ml syropu 1 lub 2 razy na dobę
Dzieci - początkowo 10 do 25 ml syropu na dobę przez 2-3 dni, następnie 5 do 15 ml na dobę.
Encefalopatia wątrobowa:
Dawki należy zwiększać stopniowo.
Dorośli - początkowo 10 do 15 ml syropu 3 razy na dobę, później zwiększyć 30 do 45 ml 3 lub 4 razy na dobę.
Dzieci - brak danych.
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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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