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Lactulosum Takeda Forte 0,667g/ml, 150ml
 

Cena: 8,71 zł

Opis słownikowy

Dawka 0,667 g/ml

Opakowanie 150 ml (butelka)

Postać syrop

Producent TAKEDA PHARMA SP. Z O.O.

Rejestracja LEK

Substancja
czynna

Lactulosum

Opis produktu
 

Opis leku:

Wskazania:

W przewlekłych zaparciach, zaburzeniu,niewydolności nerek i wątroby (stany przedśpiączkowe lub śpiączce wątrobowej).

Właściwości:

Laktuloza jest syntetycznym dwucukrem, który po podaniu doustnie nie ulega rozkładowi z udziałem enzymów trawiennych i
praktycznie nie wchłania się z przewodu pokarmowego.W jelicie grubym pod wpływem bakterii laktuloza jest rozkładana do kwasów
organicznych, głównie kwasu mlekowego, co prowadzi zakwaszenia treści jelita grubego. Produkty rozkładu laktulozy zwiększają
objętość zawartości jelita, pobudzają perystaltykę i działają przeczyszczająco.

Składniki:

laktuzona (w postaci laktulozy ciekłej), woda oczyszczona.
  5ml syropu zawiera: 3,3g laktulozy, wodę oczyszczoną.
  15ml syropu zawiera: 10g laktulozy, wodę oczyszczoną.

Sposób użycia:

Dorośli i młodzież: dawka początkowa: 15–45ml, dawka podtrzymująca: 15–30ml,
  Dzieci (7-14 lat): dawka początkowa: 15ml, dawka podtrzymująca: 10–15ml,
  Dzieci (1-6 lat): dawka początkowa: 5–10ml, dawka podtrzymująca: 5–10 ml,
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  Niemowlęta (poniżej 1 roku): dawka początkowa: do 5ml, dawka podtrzymująca: do 5ml.
  Śpiączka wątrobowa i stan przedśpiączkowy: tylko u osób dorosłych; dawka początkowa: 3–4 razy na dobę po 30–45ml.
  Dawka podtrzymująca: należy ją ustalić w taki sposób, aby pacjent oddawał luźny stolec 2-3 razy na dobę.

Przeciwwskazania:

Jeśli pacjent ma nadwrażliwość na laktulozę lub którąkolwiek substancję pomocniczą preparatu, w przypadku niedrożności przewodu
pokarmowego lub ryzyka perforacji przewodu pokarmowego,
jeśli u pacjenta jest zwiększone stężenie galaktozy we krwi (galaktozemia), w przypadku nietolerancji laktozy, nietolerancja cukrów.
Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecka, powinna poradzić się
lekarza lub farmaceuty. Roztwór laktozy może być podawany rozcieńczony (wodą,sokiem) lub nierozcieńczony.
U pacjenta występują bóle brzucha o nieustalonej przyczynie, pacjent ma zespół żołądkowo-sercowy tzw. zespół Roemhelda, nie trawi
cukru mlecznego (laktozy); jeśli występuje cukrzyca.

Producent:

Takeda Pharma

Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanych, dawkowanie oraz
informacje dotyczące stosowania produktu leczniczego bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany
zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.
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