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Lakcid, proszek do sporządzania zawiesiny doustnej, 10
ampułek szklanych
 

Cena: 28,99 zł

Opis słownikowy

Dawka 2 mld CFU

Opakowanie 10 ampułek szklanych

Postać proszek do sporządzenia zawiesiny doustnej

Producent BIOMED-LUBLIN SP.Z.O.O. WYTW.SUR.I
SZCZEP.

Rejestracja Lek

Substancja
czynna

Lactobacillus rhamnosus

Opis produktu
 

Wskazania
Do stosowania:

w poantybiotykowym zapaleniu jelit ze szczególnym uwzględnieniem leczenia wspomagającego rzekomobłoniastego zapalenia
okrężnicy; jako leczenie głównie przy nawracającym rzekomobłoniastym zapaleniu okrężnicy,
w zapobieganiu biegunce podróżnych,
jako leczenie wspomagające w czasie i po antybiotykoterapii.

Działanie
Szczepy bakterii Lactobacillus rhamnosus podobnie jak inne bakterie kwasu mlekowego kolonizują błonę śluzową jelit i normalizują
skład mikroflory przewodu pokarmowego zwłaszcza po jego wyjałowieniu w wyniku stosowania antybiotykoterapii.

Dawkowanie

Podanie doustne.
Jeśli lekarz nie zaleci inaczej, 3-4 razy na dobę jedna dawka (zawartość ampułki, fiolki lub saszetki).
Bezpośrednio przed użyciem ampułkę otworzyć poprzez ostrożne naciśnięcie szyjki ampułki ku dołowi. Punkt nacisku ampułki
jest oznaczony „kropką”. Dodać niewielką ilość przegotowanej i ostudzonej do temperatury pokojowej wody lub mleka, dobrze
wymieszać. Krawędzią otwartej ampułki dotknąć do ścianki łyżeczki. Na łyżeczkę wypłynie zawiesina.

Skład

Substancją czynną leku są pałeczki bakterii Lactobacillus rhamnosus. Każda ampułka, fiolka

lub saszetka zawiera: minimum 2 mld CFU pałeczek Lactobacillus rhamnosus:
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Szczep Lactobacillus rhamnosus Pen - 40%
Szczep Lactobacillus rhamnosus E/N - 40%
Szczep Lactobacillus rhamnosus Oxy - 20%
Pałeczki oporne na: amoksycylinę, ampicylinę, azlocylinę, cefepim, cefotaksym, cefradynę, ceftazydym, cefuroksym, doksycyklinę,
erytromycynę, gentamycynę, imipenem, klindamycynę, kloksacylinę, kolistynę, kotrimoksazol, kwas nalidyksowy, meropenem,
metronidazol, neomycynę, netylmycynę, penicylinę, piperacylinę, streptomycynę, teikoplaninę, tobramycynę, wankomycynę.
CFU - jednostka formowania kolonii (ang. Colony Forming Unit).

Pozostałe składniki to: mleko odtłuszczone, sacharoza.

Przeciwwskazania
Uczulenie na substancje czynne lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku, w tym na białko mleka krowiego.

Działania niepożądane
Częstość nieznana (częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych): bakteriemia (sepsa), infekcyjne zapalenie
wsierdzia - u pacjentów w ciężkim stanie i pacjentów podwyższonego ryzyka.

Przechowywanie

Przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.
Przechowywać w lodówce (2°C - 8°C).
W obowiązującym okresie ważności lek może być przechowywany przez 1 miesiąc w temperaturze 15°C-25°C.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Lek przeznaczony do stosowania doustnego. Nie wstrzykiwać.
Istnieje ryzyko wystąpienia bakteriemii (sepsy). Opisano pojedyncze przypadki infekcyjnego zapalenia wsierdzia u pacjenta w
ciężkim stanie wywołane zakażeniem Lactobacillus rhamnosus.
Leczenie lekiem zawierającym Lactobacillus rhamnosus może w wyjątkowych przypadkach powodować zakażenia septyczne w
grupie pacjentów podwyższonego ryzyka, głównie u wcześniaków i dzieci urodzonych o czasie ale z wadami lub upośledzoną
wydolnością narządową.
Lek można stosować u kobiet w ciąży i okresie karmienia piersią.
Jeżeli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów, pacjent powinien skontaktować się z lekarzem przed
przyjęciem leku.

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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