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Lactulosum Takeda, 2,5 g/5 ml, syrop
 

Cena: 8,95 zł

Opis słownikowy

Dawka 2,5 g/5ml

Opakowanie 150 ml

Postać syrop

Producent TAKEDA PHARMA SP. Z O.O.

Rejestracja Lek

Substancja
czynna

Lactulosum

Opis produktu
 

Wskazania

Przewlekłe zaparcia.
Encefalopatia w przebiegu niewydolności wątroby (stany przedśpiączkowe i śpiączka wątrobowa).

Działanie
Przeczyszczające.

Dawkowanie

Podanie doustne. Zaleca się podawanie syropu z laktulozą po rozcieńczeniu wodą lub sokiem owocowym.

Dorośli: W przewlekłych zaparciach – dawkowanie początkowe: 20 do 40 ml na dobę w 1 lub 2 dawkach. Po uzyskaniu efektu dawkę
należy ustalić indywidualnie w zależności od potrzeb pacjenta. W niewydolności wątroby, stanach przedśpiączkowych lub śpiączce
wątrobowej 120‑240 ml w 3 do 4 dawkach na dobę. Dawkowanie należy ustalić indywidualnie, zmieniając je co 1‑2 dni, tak aby liczba
wypróżnień na dobę wynosiła 2 do 3.
Dzieci: W przewlekłych zaparciach – 5‑15 ml (1 do 3 łyżeczek do herbaty) na dobę. Początkowo, niemowlęta – 2,5 ml, dzieci do 3 lat – 5
ml, powyżej 3 lat – 15 ml na dobę. Następnie dawkę można stopniowo zwiększać co 3 dni, aż do uzyskania prawidłowych wypróżnień.
Jeżeli wystąpią wzdęcia brzucha, należy zmniejszyć dawkę do tolerowanej przez dziecko.

Skład
5 ml syropu zawiera 2,5 g laktulozy (Lactulosum). Substancja pomocnicza o znanym działaniu: sorbitol 8 mg w 5 ml syropu.

Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą,
Nietolerancja laktozy.
Niedrożność jelit.
Zwiększenie stężenia galaktozy we krwi (galaktozemia).
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Działania niepożądane
Podczas stosowania laktulozy jako leku przeczyszczającego w zaparciach obserwowano, zwłaszcza w początkowym okresie
podawania, następujące działania niepożądane:

Zaburzenia żołądka i jelit: łagodne przemijające wzdęcia, bóle brzucha, niekiedy nudności. Bardzo rzadko obserwowano
biegunkę, która ustępowała po pierwszych 5 godzinach od rozpoczęcia leczenia.

Podczas stosowania laktulozy w dużych dawkach w encefalopatii wątrobowej obserwowano następujące działania niepożądane:

Zaburzenia żołądka i jelit: wzdęcia, bóle brzucha, nudności, biegunkę; pojedyncze przypadki odmy pęcherzykowej jelit.
Zaburzenia metabolizmu i odżywiania: obniżenie stężenia potasu w osoczu krwi poniżej normy (hipokaliemię); obniżenie
stężenia sodu w osoczu krwi poniżej normy (hiponatremię).

Przechowywanie

W miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.
Nie przechowywać w temperaturze powyżej 25°C.

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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