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Lactulosum Hasco 2,5g/5ml, 150 ml
 

Cena: 9,90 zł

Opis słownikowy

Dawka 2,5 g/5ml

Opakowanie 150 ml

Postać syrop

Producent PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCJI
FARMACEUTYCZNEJ HASCO-LEK S.A.

Rejestracja Lek

Substancja
czynna

Lactulosum

Opis produktu
 

Opis
Lactulosum Hasco, syrop, który zawiera substancję czynną laktulozę ciekłą, która jest syntetycznym dwucukrem, wchłaniającym się w
bardzo niewielkim stopniu z przewodu pokarmowego. Laktuloza ciekła jest rozkładana w okrężnicy (przede wszystkim przez bakterie z
rodziny Lactobacillus i Bacteroides) do kwasu mlekowego, mrówkowego i octowego oraz dwutlenku węgla. Kwasy te zmniejszają pH w
okrężnicy z 7 do 5-5,5 i wykazują miejscowe działanie osmotyczne, powodując
zatrzymanie wody w jelicie grubym. W wyniku tego następuje rozluźnienie i zwiększenie masy kału oraz stymulacja perystaltyki jelit. U
pacjentów z encefalopatią wątrobową laktuloza ciekła wpływa na zmniejszenie toksyczności amoniaku.

Wskazania

Zaparcia,
Zapobieganie i leczenie encefalopatii wątrobowej.

Działanie
Miejscowe działanie osmotyczne.

Dawkowanie

Podanie doustne.

Zaparcia:

Dorośli: dawka początkowa (przez pierwsze trzy dni): 45 ml syropu (22,5 g laktulozy ciekłej) na dobę stosowane jednorazowo
przed śniadaniem lub 15 ml trzy razy na dobę przed posiłkami. Dawka podtrzymująca: 15 ml syropu (7,5 g laktulozy ciekłej) na
czczo.
Dzieci powyżej 3 lat: dawka początkowa: 5 do 15 ml syropu (2,5 g do 7,5 g laktulozy ciekłej) na dobę. Następnie dawkę można
stopniowo zwiększać co 3 dni, do uzyskania prawidłowych wypróżnień.
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Dzieci poniżej 3 lat: dawka początkowa: 5 ml syropu (2,5 g laktulozy ciekłej) na dobę. Następnie dawkę można stopniowo
zwiększać co 3 dni, do uzyskania prawidłowych wypróżnień.
Niemowlęta: dawka początkowa: 2,5 ml syropu (1,25 g laktulozy ciekłej) na dobę. Następnie dawkę można stopniowo zwiększać
co 3 dni, do uzyskania prawidłowych wypróżnień.

Encefalopatia wątrobowa:

Dorośli: 120 do 180 ml syropu (60 g do 90 g laktulozy ciekłej) na dobę w 3 do 4 dawkach podzielonych. Duże dawki produktu
stosowane w tym wskazaniu mogą wywołać biegunkę, dlatego dawkę należy dostosować tak, aby liczba luźnych stolców nie
była większa niż 2 do 3 w ciągu doby.

Skład
5 ml syropu zawiera 2,5 g laktulozy ciężkiej (w przeliczeniu na syntetyczny disacharyd – laktulozę) (Lactulosumliquidum).

Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą,
Niedrożność jelit.

Działania niepożądane
Lactulosum Hasco może powodować bóle brzucha z wzdęciami i skurczami.

Przechowywanie

W zamkniętych opakowaniach, w temperaturze poniżej 25oC.
W miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Dodatkowe informacje
Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanych i 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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