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Lactulose-MIP 9,75g/15ml syrop 200ml
 

Cena: 17,63 PLN

Opis słownikowy

Podmiot
odpowiedzialny

MIP Pharma Polska

Postać syrop

Substancja
czynna

laktuloza

Typ produktu produkt leczniczy

Wiek dorośli, dzieci, niemowlęta, od urodzenia

Opis produktu
 

Skład leku:

15 ml syropu zawiera: substancję czynną: 9,75 g (Lactulosum) laktuloza

Opis działania:

Preparat Lactulose-MIP charakteryzuje się łagodnym działaniem przeczyszczającym. Laktuloza to dwucukier nie ulegający trawieniu i
wchłanianiu w jelicie cienkim. W jelicie grubym, gdzie stanowi pożywkę dla bakterii sacharolitycznych ulega rozpadowi do
krótkołańcuchowych kwasów tłuszczowych, przede wszystkim kwasu mlekowego i octowego, oraz do metanu i wodoru. Obniżenie pH i
działanie osmotyczne jest bodźcem do przyspieszenia perystaltyki jelit. Preparat zmniejsza ponadto wchłanianie jonów amonowych i
innych toksycznych związków azotu. Działanie przeczyszczające występuje zazwyczaj po 1-2 dniach od przyjęcia leku w pełnej dawce.

Wskazania do stosowania:

Zaparcia. Zapobieganie i leczenie encefalopatii wątrobowej.

Przeciwwskazania:

Syropu Lactulose-MIP nie należy stosować w przypadku nadwrażliwości na laktulozę lub którykolwiek składnik preparatu, niedrożności
jelit, zapalenia przewodu pokarmowego oraz zaburzeń gospodarki wodno-elektrolitowej. Laktulozy nie należy stosować u pacjentów z
dziedziczną nietolerancją fruktozy, z zaburzeniami w wydzielaniu laktazy, z galaktozemią lub z zaburzeniami wchłaniania jelitowego
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glukozy oraz galaktozy.

Dawkowanie i sposób podawania:

Laktulozę należy przyjmować doustnie. Dawki należy dostosować do stanu pacjenta, ciężkości i przebiegu choroby. Do dawkowania
syropu służy dołączona do opakowania miarka.

Zaparcia

Dawka początkowa / Dawka podtrzymująca

Dorośli i młodzież (14-17 lat)
15-45 ml w 1 lub 2 dawkach podzielonych co odpowiada 9,75-29,25 g laktulozy / 15-30 ml co odpowiada 9,75-19,5 g
laktulozy

Dzieci (7-14 lat) 15 ml co odpowiada 9,75 g laktulozy / 10-15 ml co odpowiada 6,5-9,75 g laktulozy
Dzieci (1-6 lat) 5-10 ml co odpowiada 3,25-6,5 g laktulozy / 5-10 ml co odpowiada 3,25-6,5 g laktulozy
Niemowlęta (poniżej 1 roku) do 5 ml co odpowiada do 3,25 g laktulozy / do 5 ml co odpowiada do 3,25 g

Encefalopatia wątrobowa:

Dawki należy zwiększać stopniowo.
Dorośli: początkowo 10 do 15ml syropu Lactulose-MIP (6 do 10g laktulozy) 3 razy na dobę, później zwiększyć do 30-40 ml syropu
Lactulose-MIP (20 do 30 g laktulozy) 3 do 4 razy na dobę.
Dawkowanie należy tak dostosować, żeby pacjent wydalał luźny stolec 2 do 3 razy na dobę.
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