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Duphalac Fruit 667 mg/ ml, roztwór doustny na zaparcia,
smak śliwkowy, 500 ml
 

Cena: 25,75 zł

Opis słownikowy

Dawka 667 mg/ ml

Opakowanie 500 ml

Postać roztwór doustny

Producent BGP PRODUCTS POLAND SP. Z O.O.

Rejestracja Lek

Substancja
czynna

Lactulosum

Opis produktu
 

Opis
Duphalac Fruit, roztwór doustny na zaparcia, smak śliwkowy, zawiera środek przeczyszczający o nazwie laktuloza. Powoduje
zmiękczenie stolca i ułatwia jego przejście przez jelito poprzez zatrzymywanie wody w jelicie. Nie wchłania się z przewodu
pokarmowego.

Wskazania
W leczeniu zaparć (rzadkie wypróżnienia, stolec twardy i suchy) i w celu zmiękczania stolca np.:

W przypadku hemoroidów (żylaki odbytu),
Po operacjach odbytu i jelita grubego.

Działanie
Przeczyszczające.

Dawkowanie

Dawka początkowa dobowa: Dorośli i młodzież: 15-45ml, Dzieci (7-14 lat): 15ml, Dzieci (1-6 lat): 5-10ml, Niemowlęta poniżej 1
roku: do 5ml.
Dawka może być podawana raz dziennie, np. w czasie śniadania, lub w dwóch dawkach podzielonych.

Skład
1 ml roztworu zawiera 667 mg laktulozy.
1 saszetka 15 ml zawiera 10 g laktulozy.
Aromat śliwkowy i nie zawiera innych substancji pomocniczych.
Duphalac Fruit może zawierać cukry (np. laktoza, galaktoza, fruktoza), jako pozostałości z procesu syntezy.
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Przeciwwskazania

Uczulenie (nadwrażliwość) na: laktulozę lub którykolwiek z pozostałych składników leku Duphalac Fruit.
Jeśli u pacjenta występuje: galaktozemia (ciężka choroba genetyczna uniemożliwiająca trawienie galaktozy); niedrożność
przewodu pokarmowego (oprócz zaparcia); perforacja przewodu pokarmowego lub ryzyko jej wystąpienia (np. w przypadku
choroby zapalnej jelit, takiej jak choroba Crohn’a lub wrzodziejące zapalenie okrężnicy).

Działania niepożądane

Bardzo często (może wystąpić u więcej niż 1 na 10 osób): biegunka.
Często (może wystąpić u do 1 na 10 osób): wzdęcia (powiększenie obwodu brzucha), nudności (mdłości), wymioty, ból brzucha.
Niezbyt często (może wystąpić u do 1 na 100 osób): zaburzenia równowagi elektrolitowej w wyniku biegunki.
Wzdęcia mogą występować w ciągu pierwszych kilku dni leczenia. Zwykle ustępują po kilku dniach. W przypadku zastosowania
większych dawek niż zalecane mogą wystąpić bóle brzucha i biegunka. W takim przypadku należy zmniejszyć dawkę.

Przechowywanie
W miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Dodatkowe informacje
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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