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

Cena: 18,59 zł

Opis słownikowy

Postać syrop

Producent Mip Pharma

Rejestracja Lek bez recepty

Substancja
czynna

Laktuloza

Opis produktu
 

Informacje podstawowe Lactulose-MIP, syrop (9,75 g / 15 ml), 200 ml

Lactulose-MIP jest lekiem łagodnie przeczyszczającym o działaniu osmotycznym. Za przeczyszczające działanie laktulozy
odpowiedzialne są dwa procesy:- cukier i kwasy powodują zmiany ciśnienia osmotycznego (zwiększenie objętości treści jelitowej), co
pośrednio wpływa na pobudzenie perystaltyki jelit;- kwasy bezpośrednio pobudzają perystaltykę jelit.

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

Substancją czynną leku jest laktuloza.
15 ml syropu zawiera 9,75 g laktulozy.

Pozostałe substancje pomocnicze to: aromat wiśniowy IFF 16-21-3618. kwas cytrynowy bezwodny, woda oczyszczona.

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

Laktuloza jest dwucukrem złożonym z D-galaktozy i fruktozy. Jest lekiem łagodnie przeczyszczającym o działaniu osmotycznym. Za
przeczyszczające działanie laktulozy odpowiedzialne są dwa procesy:

cukier i kwasy powodują zmiany ciśnienia osmotycznego (zwiększenie objętości treści jelitowej), co pośrednio wpływa na pobudzenie
perystaltyki jelit;
kwasy bezpośrednio pobudzają perystaltykę jelit.
Przyjmuje się, że za działanie laktulozy polegające na zmniejszeniu stężenia amoniaku we krwi, odpowiedzialne są następujące procesy:
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rozkład laktulozy powoduje zmniejszenie wartości pH, co prowadzi do jonizacji amoniaku. W ten sposób powstają niewchłanialne i
nietoksyczne jony amoniowe. Proces ten prowadzi do zmniejszenia wchłaniania amoniaku z okrężnicy;
-pod wpływem zwiększonego stężenia węglowodanów i wynikającego stąd zakwaszenia treści jelita, bakterie proteolityczne jelita
zostają wyparte na rzecz bakterii sacharolitycznych, dzięki czemu powstaje mniej amoniaku;
zmniejszona wartość pH w jelicie powoduje, że amoniak z krwi przechodzi bezpośrednio do kwaśnej treści jelita;
podanie laktulozy prowadzi do zwiększenia stężenia węglowodanów w okrężnicy. Dzięki temu dla całej flory bakteryjnej powstaje
względny deficyt azotu, który następnie jest kompensowany przez zużycie amoniaku pochodzącego z rozkładu mikroorganizmów.

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

Wskazania do stosowania:

zaparcia
zapobieganie i leczenie encefalopatii wątrobowej.

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

Ten lek nale?y zawsze przyjmowa? dok?adnie tak, jak to opisano w ulotce dla

pacjenta, lub wed?ug zalece? lekarza lub farmaceuty. W razie w?tpliwo?ci nale?y

zwróci? si? do lekarza lub farmaceuty.

Dawkowanie powinno by? dobrane indywidualnie do potrzeb pacjenta, ci??ko?ci i

przebiegu choroby. Laktuloz? nale?y przyjmowa? doustnie. Do dawkowania syropu

s?u?y do??czona miarka.

Je?li lekarz nie zaleci inaczej, nale?y stosowa? nast?puj?cy schemat stosowania leku:

Wiek Dawka pocz?tkowa Dawka podtrzymuj?ca
Doro?li i m?odzie? (14-17
lat)

15-45 ml w 1 lub 2 dawkach
podzielnych, co odpowiada
9,75 g-29,25 g laktulozy

15-30 ml, co odpowiada
9,75 g - 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
g - 6,5 g laktulozy

5-10 ml, co odpowiada 3,25
g - 6,5 g laktulozy

Niemowl?ta (poni?ej 1 roku
?ycia)

do 5 ml, co odpowiada 3,25
g laktulozy

do 5 ml, co odpowiada 3,25
g laktulozy
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Dawkowanie nale?y dostosowa? tak, ?eby pacjent wydala? lu?nyl stolec. Lek mo?na

stosowa? w pojedynczej dawce dobowej lubi w dwóch dawkach podzielonych. W

przypadku jednej dawki dobowej I nale?y j? przyjmowa? o tej samej porze, np.

podczas ?niadania.

Po kilku dniach dawka pocz?tkowa mo?e zosta? dostosowana do dawki

podtrzymuj?cej na podstawie uzyskanej odpowiedzi na leczenie Efekt leczniczy mo?e

wyst?pi? po kilku dniach [2-3 dni leczenia). Je?eli po tym czasie brak jest

odpowiedniego dzia?ania terapeutycznego, nale?y skontaktowa? si? z lekarzem.

Je?eli pacjent jest leczony ?rodkami przeczyszczaj?cymi przez d?u?szy okres, nale?y

je odstawia? stopniowo.

Encefalopatia w?trobowa (tylko u osób doros?ych)

Dawka pocz?tkowa: 3-4 razy na dob? po 30-45 ml (19,5-29,25 g laktulozy).

Dawka ta mo?e zosta? dostosowana do dawki podtrzymuj?cej, aby pacjent oddawa?

lu?ny stolec 2-3 razy na dob?.

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

Nie należy stosować leku:

jeśli pacjent ma uczulenie na laktulozę lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku;
jeśli pacjent ma niedrożność jelit;
jeśli pacjent ma zapalenie przewodu pokarmowego;
jeśli pacjent ma galaktozemię.

Informacje dodatkowe Lactulose-MIP, syrop (9,75 g / 15 ml), 200 ml

15 ml syropu zawiera do 2,4 g węglowodanów tm.in. fruktozę, galaktozę, laktozę), co odpowiada 0,2 jednostkom chlebowym, dlatego lek
należy ostrożnie stosować u pacjentów z cukrzycą.

Plik wygenerowano: 24-05-2023 Oprogramowanie sklepu: AptusShop

https://www.e-medest.pl
https://www.aptusshop.pl/


 
Apteka internetowa MEDEST

Bratysławska 2a, Łódź
+48 503-027-892, 42 688 48 48

 
Lek nie powinien być stosowany u pacjentów z rzadko występującą dziedziczną nietolerancją galaktozy, niedoborem laktazy (typu Lap-
pa) lub zespołem złego wchłaniania glukozy-galaktozy.

Pacjenci z rzadkimi dziedzicznymi zaburzeniami związanymi z nietolerancją fruktozy nie powinni przyjmować produktu leczniczego.

Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C.
Okres ważności po pierwszym otwarciu butelki: 6 miesięcy.
Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.
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