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LACTULOSUM 7,5g/15ml syrop 150 ml AFLOFARM
 

Cena: 9,95 PLN

Opis słownikowy

Producent AFLOFARM

Rodzaj rejestracji Lek

Opis produktu
 

WskazaniaLACTULOSUM 7,5g/15ml syrop 150 ml AFLOFARMPrzewlekłe zaparcia. Encefalopatia w przebiegu niewydolności wątroby u
dorosłych (stany przedśpiączkowe i śpiączka wątrobowa).DziałanieLek przeczyszczający o działaniu osmotycznym. W okrężnicy
laktuloza ulega rozkładowi przez bakterie jelita grubego do kwasów organicznych o niskiej masie cząsteczkowej. Kwasy te powodują
obniżenie pH w świetle okrężnicy, a poprzez działanie osmotyczne - wzrost objętości treści okrężnicy. Działania te stymulują
perystaltykę okrężnicy i prowadzą do przywrócenia prawidłowej konsystencji stolca. Dochodzi do ustąpienia zaparcia i przywrócenia
fizjologicznego rytmu perystaltyki jelita grubego. U osób z encefalopatią wątrobową działanie leku przypisywano zahamowaniu wzrostu
populacji bakterii proteolitycznych w wyniku zwiększenia liczby bakterii acidofilnych (np. pałeczek kwasu mlekowego), stabilizacji
amoniaku w postaci jonowej w wyniku zakwaszenia treści okrężnicy, przeczyszczeniu w wyniku niskiego pH w okrężnicy oraz efektowi
osmotycznemu, jak również zmianom metabolizmu azotu bakteryjnego w wyniku stymulacji bakterii do wykorzystywania amoniaku do
syntezy białek bakteryjnych. Laktuloza wchłania się jedynie w niewielkim stopniu po podaniu doustnym. Dociera do okrężnicy w postaci
niezmienionej. Tam jest metabolizowana przez florę bakteryjną jelita grubego. Ulega pełnemu zmetabolizowaniu w dawkach do 40-75
ml; w większych dawkach pewna część podanej ilości leku może być wydalana w postaci niezmienionej.Sposób użyciaDoustnie.
Zaparcie. Dorośli: dawka początkowa 15-45 ml na dobę, dawka podtrzymująca 15-30 ml na dobę; dzieci 7-14 lat: dawka początkowa 15
ml na dobę, dawka podtrzymująca 10-15 ml na dobę; dzieci 1-6 lat: dawka początkowa 5-10 ml na dobę, dawka podtrzymująca 5-10 ml
na dobę; niemowlęta (poniżej 1 roku): do 5 ml na dobę, dawka podtrzymująca do 5 ml na dobę. Najkorzystniej jest przyjmować zaleconą
dawkę leku jednorazowo w trakcie śniadania. Z reguły dawki można zmniejszyć po kilku dniach, dostosowując je do potrzeb pacjenta.
Pierwsze efekty kliniczne mogą się pojawić dopiero po kilku dniach. Można rozważyć zastosowanie większych dawek lub zwiększenie
częstości podawania, jeżeli nie uzyska się pozytywnej odpowiedzi po pierwszych dwóch dniach. Śpiączka wątrobowa i stan
przedśpiączkowy - tylko u osób dorosłych: dawka początkowa 30-45 ml 3-4 razy na dobę, dawka podtrzymująca: należy ją ustalić w taki
sposób, aby pacjent oddawał luźny stolec 2-3 razy na dobę (odczyn stolca powinien być w granicach pH 5,0–5,5). Bezpieczeństwo i
skuteczność u dzieci (do 18 lat) ze śpiączką wątrobową nie zostały ustalone.WażnePrzeciwwskazania:Nadwrażliwość na laktulozę lub
na którąkolwiek substancję pomocniczą preparatu. Niedrożność przewodu pokarmowego lub ryzyko perforacji przewodu pokarmowego.
Zwiększenie stężenia galaktozy we krwi (galaktozemia). Nietolerancja laktozy.Skład15 ml syropu zawiera 7,5 g laktulozy ciekłej.
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