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Lactulose-MIP 9,75 g/ 15 ml, syrop, 1000 ml
 

Cena: 56,95 zł

Opis słownikowy

Dawka 9,75 g/15ml

Opakowanie 1000 ml

Postać syrop

Producent MIP PHARMA POLSKA SP. Z O.O.

Rejestracja Lek

Substancja
czynna

Lactulosum

Opis produktu
 

Opis
Lactulose-MIP 9,75 g/15 ml syrop jest dwucukrem złożonym z D-galaktozy i fruktozy. Jest lekiem łagodnie przeczyszczającym o
działaniu osmotycznym.

Wskazania

Zapobieganie i leczenie encefalopatii wątrobowej.
Zaparcia.

Działanie
Łagodnie przeczyszczające o działaniu osmotycznym.

Dawkowanie
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:
Zaparcia:

Dorośli: 10 – 15 ml Lactulose-MIP (6,5 g – 9,75 g laktulozy) 1 do 2 razy na dobę.
Dzieci: Początkowo 10 – 25 ml Lactulose-MIP (6,5 g – 16,25 g laktulozy) na dobę, przez 2-3 dni.
Następnie 5 – 15 ml Lactulose-MIP (3,25 g – 9,75 g laktulozy) na dobę.

Encefalopatia wątrobowa:

Dawki należy zwiększać stopniowo.
Dorośli: początkowo 10 do 15 ml syropu Lactulose-MIP (6,5 g – 9,75 g laktulozy) 3 razy na dobę, później zwiększyć do 30 – 45
ml syropu Lactulose-MIP (19,5 do 29,25 g laktulozy) 3 do 4 na dobę.
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Dawkowanie należy tak dostosować, żeby pacjent wydalał luźny stolec 2 do 3 razy na dobę.
Dzieci: brak danych 15 ml syropu zawiera maksymalnie 2,4 g węglowodanów m.in. fruktozę, galaktozę, laktozę, co odpowiada 0,2
jednostkom chlebowym.

Skład
15 ml syropu zawiera substancję czynną laktulozę (Lactulosum) 9,75 g oraz substancje pomocnicze: aromat wiśniowy IFF 16-21-3618,
kwas cytrynowy bezwodny, woda oczyszczona.

Przeciwwskazania

Uczulenie na laktulozę lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku.
Niedrożność jelit.
Zapalenie przewodu pokarmowego.
Galaktozemię.

Przechowywanie

W temperaturze poniżej 25°C.
Okres ważności po pierwszym otwarciu butelki: 6 miesięcy.
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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