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Lakcid Forte kaps.twarde 10 kaps.
 

Cena: 25,99 PLN

Opis słownikowy

Dawka 10 mld CFU

Opakowanie 10 kaps.

Producent ZAKŁADY FARMACEUTYCZNE POLPHARMA
S.A.

Rejestracja LEK BEZ RECEPTY

Substancja
czynna

Lactobacillus rhamnosus

Opis produktu
 

O produkcie
Lakcid forte, proszek do sporządzania zawiesiny doustnej, fiolki, 10 szt.

Opis
Lakcid forte to produkt leczniczy zawierający Lactobacillus rhamnosus, czyli bakterie kwasu mlekowego, które zasiedlają śluzówkę
jelit i są wskazane w stanach wyjałowienia flory bakteryjnej jelit, np. po antybiotykoterapii.

Skład
Substancjami czynnymi są: szczepy bakterii z rodzaju Lactobacillus.

1 fiolka zawiera minimum 10 mld CFU* Lactobacillus rhamnosus (szczep Lactobacillus rhamnosus Pen 40%; szczep Lactobacillus
rhamnosus E/N 40%; Lactobacillus rhamnosus Oxy 20%).

Substancje pomocnicze: mleko odtłuszczone, sacharoza.

*CFU - jednostka formowania kolonii (Colony Forming Unit).

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.
Przed użyciem należy zdjąć kapsel zabezpieczający oraz wyjąc korek gumowy z fiolki. Do fiolki dodać niewielką ilość przegotowanej
wody lub mleka, następnie dobrze wymieszać. Zawartość wylać na łyżeczkę i spożyć.
Lakcid forte stosuje się zwykle 2 razy dziennie po 1 fiolce.

Działanie
Lakcid forte uzupełnia florę bakteryjną jelit, szczególnie przy jej wyjałowieniu. Bakterie te są oporne na żółć i sok żołądkowy. Bakterie te
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 zasiedlając światło jelita, wytwarzają kwas mlekowy, tworząc środowisko niekorzystne dla większości chorobotwórczych organizmów.

Wskazania
poantybiotykowe zapalenie jelit ze szczególnym uwzględnieniem leczenia wspomagającego rzekomobłoniastego zapalenia okrężnicy;
jako leczenie głównie przy nawracającym rzekomobłoniastym zapaleniu okrężnicy,
zapobieganie biegunce podróżnych,
leczenie wspomagające w czasie i po antybiotykoterapii.
Przeciwwskazania
Kiedy nie stosować leku Lakcid forte:

w przypadku nadwrażliwości na białko mleka krowiego.
Działania niepożądane
Do tej pory nie stwierdzono działań niepożądanych po zastosowaniu leku Lakcid forte.

Ostrzeżenia i środki ostrożności
Lek należy przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.
Lek należy przechowywać w lodówce, w temperaturze 2-8oC.
Lek może być przechowywany przez 1 miesiąc w temperaturze 15-25oC w ramach terminu ważności leku.
Stosowanie leku z jedzeniem i piciem
Lakcid stosuje się niezależnie od posiłku.

Ciąża i karmienie piersią
Lek może być stosowany w okresie ciąży i karmienia piersią.

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.

Opakowanie:
10 fiolek

Producent
BIOMED LUBLIN
Uniwersytecka 10
Lublin

 

Galeria
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