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Lactulosum Hasco syrop 2,5 g/5 ml 150 ml
 

Cena: 9,99 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 150 ml

Postać Płyny doustne

Producent HASCO-LEK

Rodzaj rejestracji Lek

Substancja
czynna

Lactulosum

Opis produktu
 

Skład
5ml syropu zawiera: 2,5g laktulozy ciekłej oraz substancje pomocnicze: aromat pomarańczowy 240.016, kwas cytrynowy jednowodny,
woda oczyszczona.

Wskazania i działanie
Lactulosum Hasco stosuje się w:

zaparciach,
zapobieganiu i leczeniu encefalopatii wątrobowej.

Przeciwwskazania
Nadwrażliwość na którykolwiek składnik produktu, niedrożność jelit, zapalenie przewodu pokarmowego, zaburzenia gospodarki wodno-
elektrolitowej, dziedziczna nietolerancja fruktozy, zaburzenia w wydzielaniu laktazy, galaktozemia, zaburzenia wchłaniania jelitowego
glukozy oraz galaktozy.

Dawkowanie
Zaparcia: dorośli dawka początkowa(pierwsze 3 dni): 45ml syropu (22,5g laktulozy ciekłej) na dobę stosowane jednorazowo przed
śniadaniem lub 15ml trzy razy na dobę przed posiłkami. Dawka podtrzymująca: 15ml syropu (7,5g laktulozy ciekłej) na dobę. Dzieci
powyżej 3 lat: dawka początkowa 5do 15ml syropu (2,5g do 7,5g laktulozy ciekłej) na dobę. Dzieci poniżej 3 lat: dawka początkowa: 5ml
syropu (2,5g laktulozy ciekłej)na dobę. Niemowlęta: dawka początkwoa 2,5ml syropu 91,25 laktulozy ciekłej). Encefalopatia wątrobowa:
Dorośli 120 do 180ml syropu(60g do 90g laktulozy ciekłej) na dobę w 3 do 4 dawkach podzielonych.Duże dawki produktu stosowane w
tym wskazaniu mogą wywołać biegunkę, dlatego dawkę należy dostosować tak, aby liczba luźnych stolców nie była większa niż 2 do 3
w ciągu doby.

Informacje dodatkowe
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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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