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Lactulosum syrop 7,5 mg/15 ml 150 ml (polfarmex)
 

Cena: 9,95 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 150 ml

Postać Syropy

Producent POLFARMEX

Rodzaj rejestracji Lek

Substancja
czynna

Lactulosum

Opis produktu
 

Wstęp
Lactulosum to lek w formie syropu, który działa przeczyszczająco. Jest stosowany w przypadku zaparć, konieczności rozluźnienia
stolca (hemoroidy, zabiegi w obszarze jelita grubego i odbytu), niewydolności wątroby, a także stanów przedśpiączkowych i
śpiączkowych spowodowanych niewydolnością wątroby. Lek wydawany jest bez recepty. Preparat mogą stosować zarówno
niemowlęta, jak i dzieci czy dorośli.

Skład syropu Lactulosum: substancją aktywną jest laktuloza (Lactulosum), która ma działanie przeczyszczające. Występuje w formie
syropu. Laktuloza wykazuje miejscowe działanie osmotyczne. Dzięki temu zatrzymuje wodę w jelicie grubym, co prowadzi do
rozluźnienia i zwiększenia treści jelita grubego oraz pobudzenia perystaltyki jelit. Wspomaga funkcje trawienne. Substancje pomocnicze:
kwas cytrynowy jednowodny, aromat mangora płynny, woda oczyszczona.

15 ml syropu zawiera 7,5 g laktulozy.

Wskazaniem do stosowania syropu Lactulosum jest leczenie chorób układu pokarmowego, w tym objawowe leczenie przewlekłych
zaparć, leczenie i zapobieganie ostrej niewydolności wątroby, encefalopatii wątrobowej i śpiączce wątrobowej, zmiękczenie stolca w
przypadku hemoroidów, czyli guzków krwawniczych odbytu lub stanów po zabiegach operacyjnych na jelicie grubym i odbycie.

Działanie syropu Lactulosum. Laktuloza, która jest substancją czynną leku, to syntetyczny dwucukier. Wykazuje właściwości
wspomagające w leczeniu chorób przewodu pokarmowego. Hamuje procesy gnilne w jelitach i ogranicza wchłanianie amoniaku do krwi.
Działa pobudzająco na perystaltykę jelit, poprawia uwodnienie stolca i ma właściwości przeczyszczające. Laktuloza w postaci
niezmienionej przedostaje się do jelita grubego.

Dawkowanie syropu Lactulosum. Przed pierwszym użyciem należy dokładnie zapoznać się z informacjami zawartymi na dołączonej do
leku ulotce. Jeśli lekarz lub farmaceuta nie zalecił inaczej, syrop należy przyjmować zgodnie z zaleceniami producenta.

Lek jest przeznaczony do bezpośredniego stosowania doustnego.
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W przypadku działania przeczyszczającego, osoby dorosłe powinny przyjmować około dwóch do trzech łyżek stołowych syropu (30-45
ml) bezpośrednio przed śniadaniem lub jedną łyżkę (15 ml) trzy razy na dobę przed każdym posiłkiem. Gdy kuracja okaże się skuteczna,
należy przyjmować jedną łyżkę syropu (15 ml) na czczo.

W przypadku niewydolności wątroby, osoby dorosłe powinny przyjmować w ciągu doby od czterech do sześciu dawek preparatu
(100-180 ml).

W celu osiągnięcia działania przeczyszczającego u dzieci, syrop Lactulosum należy stosować w dawkach:

niemowlęta - 2,5 ml,
dzieci do 3. roku życia - 5 ml,
dzieci powyżej 3. roku życia - 15 ml.

Dawkę syropu można sukcesywnie zwiększać co trzy dni, aż dziecko będzie prawidłowo się wypróżniać. W przypadku pojawienia się
wzdęć brzucha, dawka powinna być natychmiast zmniejszona do tej, która była tolerowana przez dziecko. Syrop Lactulosum powinno
się podawać po rozcieńczeniu preparatu leczniczego z wodą lub sokiem owocowym.

Przeciwwskazania do stosowania syropu Lactulosum. Nie należy przyjmować preparatu leczniczego, jeśli pacjent jest uczulony na
którykolwiek składnik leku, obejmujący zarówno substancje czynne, jak i substancje pomocnicze. Nie zaleca się również podawania
syropu w przypadku stwierdzonej niedrożności jelit czy galaktozemii.

Możliwe działanie niepożądane po spożyciu syropu Lactulosum. Jak każdy lek, preparat leczniczy na bazie laktulozy może, ale nie musi,
wywołać działania niepożądane. Podczas stosowania leku, szczególnie w jego pierwszej fazie, mogą pojawić się bóle brzucha, a także
nudności, biegunka, wzdęcia, szczególnie gdy pacjent przyjmuje duże dawki leku.

Przed zastosowaniem syropu Lactulosum należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich preparatach leczniczych, które
stosujemy obecnie lub niedawno były przyjmowane. Również o tych, które są wydawane bez recepty. Dzięki temu unikniemy sytuacji, w
której poszczególne leki będą wchodziły ze sobą w interakcje.

Lek Lactulosum w postaci syropu należy przechowywać w temperaturze poniżej 25 stopni Celsjusza. Produkt powinno się zużyć w
ciągu trzech miesięcy od daty pierwszego otwarcia.

Skład
Substancja czynna: 15 ml syropu zawiera 7,5 g laktulozy.

Wskazania i działanie

Przewlekłe zaparcia
Encefalopatia wątrobowa.

Preparat zawiera syntetyczny disacharyd (laktuloza), nie wchłaniający się z przewodu pokarmowego. Po podaniu doustnym jest
rozkładany do kwasu mlekowego i niewielkich ilości kwasu mrówkowego i octowego przez florę bakteryjną w jelicie grubym. Wskutek
tego dochodzi do zwiększenia ciśnienia osmotycznego, zatrzymania wody i w rezultacie do rozluźnienia treści jelita grubego i
pobudzenia perystaltyki. Zakwaszenie zawartości jelita grubego hamuje wzrost bakterii rozkładających białka i powoduje
przekształcenie amoniaku w jon amonowy, który nie wchłania się z jelita do krwiobiegu i jest wydalany z kałem. Preparat w niewielkim
stopniu wchłania się z przewodu pokarmowego. Około 3% dawki preparatu jest wydalane z moczem w postaci nie zmienionej w ciągu 24
h. Działanie przeczyszczające występuje zazwyczaj po 1-2 dniach od przyjęcia pełnej dawki.

Dawkowanie
Doustnie, indywidualnie. Dorośli: w zaparciach - zazwyczaj 45 ml (3 łyżki stołowe) przed śniadaniem lub po 15 ml (1 łyżka stołowa) 3 razy
dziennie przed posiłkami, po uzyskaniu efektu stosuje się 15 ml syropu na czczo; w encefalopatii wątrobowej &ndash; 120-180 ml na
dobę w 3-4 dawkach. Dzieci: w zaparciach, początkowo: niemowlęta &ndash; 2,5 ml, dzieci do 3 lat &ndash; 5 ml, powyżej 3 lat &ndash;
5-15 ml dziennie; następnie dawkę można stopniowo zwiększać co 3 dni do uzyskania prawidłowych wypróżnień. W przypadku
wystąpienia wzdęć brzucha dawkę zmniejszyć do tolerowanej przez dziecko. Zaleca się podawanie preparatu po rozcieńczeniu wodą,
sokiem owocowym lub mlekiem.
Nadwrażliwość na składniki preparatu. Niedrożność jelit. Galaktozemia. Nietolerancja laktozy. Ostrożnie stosować u pacjentów z
cukrzycą ze względu na niewielkie ilości laktozy i galaktozy. Bezpieczeństwo stosowania w ciąży: kategoria B (wg US FDA). Ze względu
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na brak odpowiednich, kontrolowanych badań u ludzi dopuszcza się stosowanie preparatu u kobiet w ciąży i okresie karmienia piersią
jedynie w przypadku, gdy przewidywane korzyści dla matki przewyższają potencjalne ryzyko dla płodu lub karmionego dziecka.

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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