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Lactulosum Takeda Forte 667 mg/ml 150 ml
 

Cena: 14,60 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Niedostępny

Opakowanie 150 ml

Postać Syropy

Producent TAKEDA PHARMA

Rodzaj rejestracji Lek

Substancja
czynna

Lactulosum

Opis produktu
 

Skład

Substancja czynną leku jest laktuloza (w postaci laktulozy ciekłej)
1 ml syropu zawiera 667 mg laktulozy

Pozostały składnik to: woda oczyszczona

Wskazania i działanie
Lek Lactulosum Takeda Forte stosowany jest:

w przewlekłych zaparciach
w encefalopatii w przebiegu niewydolności wątroby (stany przedśpiączkowe i śpiączka wątrobowa)

Przeciwwskazania
Kiedy nie stosować leku Lactulosum Takeda Forte:

jeśli pacjent ma uczulenie na laktulozę
jeśli u pacjenta występuje niedrożność jelit
jeśli u pacjenta występuje zwiększone stężenie galaktozy we krwi (galaktozemia)
perforacja przewodu pokarmowego lub ryzyko jej wystąpienia (np. w przypadku choroby zapalnej jelit, takiej jak choroba Crohn’a
lub wrzodziejące zapalenie okrężnicy)

Dawkowanie
Dawkowanie w przewlekłych zaparciach: 
Lek można stosować w pojedynczej dawce dobowej lub w dwóch dawkach podzielonych. Po kilku dniach dawka początkowa może
zostać dostosowana do dawki podtrzymującej na podstawie uzyskanej odpowiedzi na leczenie. Efekt leczniczy może wystąpić po kilku
dniach (2-3 dni) leczenia.
Dawkowanie: dobowa dawka początkowa / dobowa dawka podtrzymująca
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Dorośli i młodzież: 15-45 ml (10,0-30,0 g laktulozy) / 15-30 ml (10,0-20,0g laktulozy)
Dzieci (7-14 lat): 15 ml (10,0 g laktulozy) / 10-15ml (6,7-10,0 g laktulozy)
Dzieci (1-6 lat): 5-10 ml (3,3-6,7 g laktulozy) / 5-10 ml (3,3-6,7 g laktulozy)
Niemowlęta poniżej 1 roku: do 5 ml (do 3,3 g laktulozy) / do 5 ml (do 3,3 g laktulozy)
Osoby w podeszłym wieku i pacjenci z zaburzeniami nerek i wątroby: 
Brak specjalnych zaleceń dotyczących dawkowania, ze względu na niewielkie narażenie ogólnoustrojowe na laktulozę.
Dawkowanie w niewydolności wątroby, stanach przedśpiączkowych lub śpiączce wątrobowej:
Dawka początkowa: 3-4 razy na dobę po 30-45 ml. Dawkę należy ustalić indywidualnie, zmieniając ją co 1-2 dni, tak aby liczba
wypróżnień na dobę wynosiła 2 do 3.
Dzieci i młodzież:
Bezpieczeństwo i skuteczność u dzieci (do 18 lat) z encefalopatią wątrobową nie zostały ustalone.
Sposób podawania: 
Podawanie doustne.
Roztwór laktulozy może być podawany rozcieńczony (np. wodą lub sokiem) lub nierozcieńczony. Pojedynczą dawkę laktulozy należy
połknąć bez zbyt długiego przetrzymywania w jamie ustnej. Jeśli po zastosowaniu jednego opakowania leku nie nastąpiła poprawa lub
pacjent czuje się gorzej, należy skontaktować się z lekrzem (nie dotyczy zaparć przewlekłych)

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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