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Lactulosum, syrop, 150 g przeczyszczające
 

cena: 9,99 PLN

Opis słownikowy

Opakowanie 150 ML

Postać syrop

Producent Polpharma

Rejestracja lek OTC

Zastosowanie Zioła

Opis produktu
 

Ostrzeżenia

Przed rozpoczęciem stosowania leku Lactulosum Polfarmex należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty. W przypadku długotrwałego
stosowania zalecana jest, zwłaszcza u pacjentów w podeszłym wieku, okresowa kontrola stężenia elektrolitów w osoczu (potas, chlorki).
Należy porozmawiać z lekarzem, nawet jeśli powyższe ostrzeżenia dotyczą sytuacji występujących w przeszłości.

Lactulosum Polfarmex a inne leki

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych obecnie lub ostatnio a także o lekach, które pacjent
planuje przyjmować. Ponieważ laktuloza obniża pH w okrężnicy, leki, których uwalnianie zależne jest od pH mogą być inaktywowane.

Ciąża i karmienie piersią

W ciąży i w okresie karmienia piersią lub gdy istnieje podejrzenie, że kobieta jest w ciąży, lub gdy planuje ciążę, przed zastosowaniem
tego leku należy poradzić się lekarza lub farmaceuty. Lek może być stosowany w ciąży oraz w okresie karmienia piersią jedynie w
przypadku zdecydowanej konieczności.

Skład

15 ml syropu zawiera 7,5 g laktulozy (Lactulosum) oraz substancje pomocnicze.

Dawkowanie

przeczyszczająco:

doustnie, zazwyczaj 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 syropu na czczo.
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w niewydolności wątroby:

doustnie, 100-180 ml na dobę w 4-6 dawkach.

dzieci

przeczyszczająco:

początkowo, niemowlęta - 2,5 ml, dzieci do lat 3–5 ml, powyżej 3 lat – 15 ml na dobę. 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.

Przeciwwskazania

nadwrażliwość na substancję czynną i (lub) którykolwiek składnik preparatu,

niedrożność jelit,

galaktozemia.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Lek nie wpływa na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

Działania niepożądane

W początkowym okresie stosowania mogą wystąpić bóle brzucha. Niekiedy po zastosowaniu dużych dawek obserwuje się nudności,
biegunkę, wzdęcia.

ZawartośćButelka zawiera 150 ml syropu.

Sposób przechowywania15°C - 25°C

Producent / Podmiot odpowiedzialny: POLFARMEX

Pozwolenie: MZ 4603
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