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Lactulose-MIP syrop, 500 ml przeczyszczające
 

cena: 33,99 PLN

Opis słownikowy

Opakowanie 500 ml

Postać syrop

Producent INNE

Rejestracja lek OTC

Zastosowanie przeczyszczające

Opis produktu
 

Wskazania

Wskazania do stosowania:

Zaparcia.

Zapobieganie i leczenie encefalopatii wątrobowej.

Substancja czynna: lactulosum

Skład

15 ml syropu zawiera:

9,75 g laktulozy

Pozostałe substancje pomocnicze to: aromat wiśniowy IFF 16-21-3618, kwas cytrynowy

bezwodny, woda oczyszczona.

Dawkowanie

Ten lek należy zawsze przyjmować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta, lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty. W
razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.
Dawkowanie powinno być dobrane indywidualnie do potrzeb pacjenta, ciężkości i przebiegu choroby.Laktulozę należy przyjmować
doustnie. Do dawkowania syropu służy dołączona miarka. Jeśli lekarz nie zaleci inaczej, należy stosować następujący schemat
stosowania leku:
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Dawkowanie należy dostosować tak, żeby pacjent wydalał luźny stolec. Lek można stosować w pojedynczej dawce dobowej lub w
dwóch dawkach podzielonych. W przypadku jednej dawki dobowej należy ją przyjmować o tej samej porze, np. podczas śniadania.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).Jeżeli po tym czasie brak jest odpowiedniego działania
terapeutycznego, należy skontaktować się z lekarzem.Jeżeli pacjent jest leczony środkami przeczyszczającymi przez dłuższy okres,
należy je odstawiać stopniowo.

Przeciwwskazania
Kiedy nie stosować leku Lactulose-MIP:

jeśli pacjent ma uczulenie na laktulozę lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku;

jeśli pacjent ma niedrożność jelit;

jeśli pacjent ma zapalenie przewodu pokarmowego;

jeśli pacjent ma galaktozemię.

Zawartość:

Opakowanie zawiera 500 ml syropu.
Sposób przechowywania: 15°C - 25°C

Producent / Podmiot odpowiedzialny: MIP PHARMA

Pozwolenie: MZ 9648

Ważne przed zastosowaniemzwiń
Ostrzeżenia
Przed rozpoczęciem stosowania Lactulose-MIP należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.
Należy zachować ostrożność u niemowląt i małych dzieci z autosomalno-recesywną, dziedziczną nietolerancją fruktozy. W przypadku
takiej choroby niepełny rozkład fruktozy prowadzi do fruktozemii oraz do fruktozurii (wydalania fruktozy z moczem), a także do
hipoglikemii (obniżenia stężenia cukru we krwi poniżej wartości prawidłowych), jak i do związanych z hipoglikemią zaburzeń czynności
wątroby, nerek oraz mózgu.15 ml syropu zawiera do 2,4 g węglowodanów (m.in. fruktozę, galaktozę, laktozę), co odpowiada 0,2
jednostkom chlebowym, dlatego lek należy ostrożnie stosować u pacjentów z cukrzycą.Lek nie powinien być stosowany u pacjentów z
rzadko występującą dziedziczną nietolerancją galaktozy, niedoborem laktazy (typu Lappa) lub zespołem złego wchłaniania glukozy-
galaktozy.Pacjenci z rzadkimi dziedzicznymi zaburzeniami związanymi z nietolerancją fruktozy nie powinni przyjmować produktu
leczniczego.

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

Zaburzenia żołądka i jelitBóle brzucha, wzdęcia. W przypadku stosowania zbyt dużych dawek: nudności, wymioty, biegunka.
Zaburzenia metabolizmu i odżywianiaHipernatremia (podwyższenie stężenia sodu we krwi, podczas stosowania w encefalopatii
wątrobowej), zaburzenia równowagi elektrolitowej (na skutek biegunki).
Zgłaszanie działań niepożądanych:

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym
lekarzowi lub farmaceucie. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych
Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych:

Al. Jerozolimskie 181C, 02-222 Warszawa,

tel.: + 48 22 49 21 301, faks: + 48 22 49 21 309

e-mail: ndl@urpl.gov.pl

Działania niepożądane można zgłaszać również podmiotowi odpowiedzialnemu.
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 Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.
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