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Lactulosum Polfarmex syrop 7,5g/15ml 150ml
 

Cena: 7,90 PLN

Opis słownikowy

Dawka 7,5 g/15ml

Opakowanie 150 ml

Producent POLFARMEX S.A.

Rejestracja LEK BEZ RECEPTY

Substancja
czynna

Lactulosum

Opis produktu
 

O produkcie
Lactulosum Polfarmex, (7,5 g/15 ml), syrop, 150 ml

Opis
Lactulosum Polfarmex to produkt leczniczy o działaniu przeczyszczającym do stosowania w przewlekłych zaparciach, niewydolności
wątroby.

Skład
Substancją czynną jest: laktuloza (Lactulosum).

15 ml syropu zawiera 7,5 g laktulozy.

Substancje pomocnicze: kwas cytrynowy jednowodny, aromat mangora płynny, woda oczyszczona.

Dawkowanie
Ten lek należy zawsze stosować dokładnie tak, jak opisano to w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty.

Lek do stosowania doustnego.
Dorośli (działanie przeczyszczające): 30-45 ml (2-3 łyżki stołowe) przed śniadaniem lub po 15 ml (1 łyżka) 3 razy na dobę przed
posiłkami. Po uzyskaniu efektu - 15 ml na czczo.

Dorośli (w niewydolności wątroby): 100-180 ml na dobę w 4-6 dawkach.

Dzieci (działanie przeczyszczające)

Niemowlęta 2,5 ml
Dzieci do 3 lat 5 ml
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 Dzieci od 3 lat 15 ml
Następnie dawkę leku można stopniowo zwiększać co 3 dni, aż do uzyskania prawidłowych wypróżnień. Jeżeli wystąpią wzdęcia
brzucha, należy zmniejszyć dawkę do tolerowanej przez dziecko. Zaleca się podawanie syropu z laktulozą po rozcieńczeniu wodą lub
sokiem owocowym.

Działanie
Lactulosum Polfarmex zawiera laktulozę (syntetyczny dwucukier), który w jelitach hamuje procesy gnilne i wytwarzanie amoniaku,
obniża pH w okrężnicy ograniczając wchłanianie soli amonowych. Dodatkowo pobudza perystaltykę, czego efektem są właściwości
przeczyszczające.

Wskazania
przewlekłe zaparcia,
ostra niewydolność wątroby ze stanami przedśpiączkowymi i śpiączce,
przewlekła niewydolność wątroby przebiegająca z podwyższeniem stężenia amoniaku we krwi.

Przeciwwskazania
Kiedy nie stosować leku Lactulosum Polfarmex:

w przypadku uczulenia na substancję czynną lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku,
jeśli u pacjenta występuje niedrożność jelit, galaktozemia.

Działania niepożądane
Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Częstość nieznana:

bóle brzucha (szczególnie w początkowym okresie leczenia),
nudności, biegunka, wzdęcia (przy stosowaniu dużych dawek).

Ostrzeżenia i środki ostrożności
W przypadku długotrwałego stosowania zalecana jest kontrola elektrolitów w osoczu - potasu i chlorków, szczególnie u osób w
podeszłym wieku.
Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.
Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C.

Nie zamrażać.

Okres ważności po pierwszym otwarciu butelki: 3 miesiące.

Stosowanie innych leków
Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekarz,
które pacjent planuje przyjmować, w tym również o tych, które wydawane są bez recepty.

Laktuloza obniża pH w okrężnicy, leki, których uwalnianie zależne jest od pH mogą być inaktywowane.

Stosowanie leku z jedzeniem i piciem
Lek stosuje się przed posiłkiem, na czczo.

Ciąża i karmienie piersią
W przypadku kobiet w ciąży lub karmiących piersią przed zastosowaniem leku należy skonsultować się z lekarzem.

Opakowanie:
150ml

Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanych i
dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania produktu leczniczego, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż
każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu. Przed zastosowaniem leku należy sprawdzić datę ważności
podaną na opakowaniu (etykiecie). Nie należy go stosować po terminie ważności. Przechowuj preparat w miejscu niedostępnym i
niewidocznym dla dzieci, zgodnie z wymogami producenta.
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