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Normalac syrop 667 mg/ml 200 ml
 

Cena: 14,55 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 200 ml

Postać Syropy

Producent MOLTENI

Rodzaj rejestracji Lek

Substancja
czynna

Lactulosum

Opis produktu
 

Skład
15 ml syropu zawiera 10 g laktulozy

Wskazania i działanie

Jest to lek o działaniu przeczyszczającym, pobudzającym kurczliwość jelit. Jest to syntetycznie otrzymany dwusacharyd, który
nie wchłania się z przewodu pokarmowego i nie ulega trawieniu, a w jelicie grubym ulega rozkładowi na kwas octowy i mlekowy.
Kwasy te pobudzają perystaltykę jelita oraz powodują przenikanie wody do treści kałowej (rozrzedzają ją).

Dawkowanie
Zastosowanie leku

Lek stosowany jest w leczeniu przewlekłego zaparcia oraz zaburzeń wywołanych niewydolnością wątroby.

Sposób przyjmowania leku
Dawkę i częstotliwość przyjmowania leku ustala lekarz prowadzący. Dawkowanie jest ustalane indywidualnie w zależności od reakcji
organizmu na lek. Lek przyjmuje się zwykle w 1 dawce, najkorzystniej przed spożyciem śniadania ; gdy lek jest stosowany w kilku
dawkach, przyjmuj go przed posiłkami.
Dorośli: w encefalopatii wątrobowej 90-190 ml na dobę w 2-3 dawkach; w zaparciach dawka początkowa wynosi 20 ml na dobę,
następnie 10 ml na dobę jako dawka podtrzymująca. W niektórych przypadkach dawkę początkową należy zwiększyć do 30-45 ml.
Dzieci: 5-15 ml na dobę zależnie od wieku i rodzaju dolegliwości. Niemowlęta: 0,5-1,0 ml/kg m.c. raz dziennie, najlepiej przed karmieniem.
Pamiętaj!
Nie przyjmuj podwójnej dawki nawet wówczas, gdy przypomnisz sobie o dawce poprzednio nie przyjętej!
Poinformuj lekarza
O tym, że chorujesz na galaktozemię O tym, że stwierdzono u Ciebie nietolerancji laktozy Poinformuj lekarza, jeśli jesteś lub
przypuszczasz, że możesz być w ciąży oraz gdy karmisz dziecko piersią. Powiadom lekarza o innych lekach, które aktualnie zażywasz.

Plik wygenerowano: 24-05-2023 Oprogramowanie sklepu: AptusShop

http://www.aptekaotc.pl
http://www.aptekaotc.pl/normalac-syrop-667-mg-ml-200-ml.html
http://www.aptusshop.pl/


 
SK-FARM II Sp. z o.o. - Apteka Internetowa

ul. Kleeberga 34, Białystok
+48 42 279 41 31

 

Niepożądane skutki
Czasami na początku leczenia mogą wystąpić bóle brzucha. Nudności, wymioty, biegunka przy stosowaniu zbyt dużych dawek. Gdy
powyższe dolegliwości wystąpią i nasilają się, skontaktuj się z lekarzem.

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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