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Duphalac 667 mg/1 ml 300 ml
 

Cena: 22,38 PLN

Opis słownikowy

Dawka 0,667 g/ml

Opakowanie 300 ml (butelka)

Postać rozt.doust.

Producent MYLAN HEALTHCARE SP. Z O.O.

Rejestracja

Substancja
czynna

Lactulosum

Opis produktu
 

RODZAJ REJESTRACJI: Lek

PRODUCENT: ABBOT

ILOŚĆ: 300 ml

 

OPIS:

Duphalac jest lekiem przeczyszczającym o działaniu osmotycznym zawierającym laktulozę.

 

DZIAŁANIE:

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.

 

WSKAZANIA:
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W zaparciach w celu regulacji fizjologicznej czynności okrężnicy, w przypadku konieczności zmiękczenia stolca ze względów
medycznych (żylaki odbytu, po operacjach w obrębie jelita grubego lub odbytu), w przypadku encefalopatii wątrobowej (EW) – w
leczeniu i zapobieganiu śpiączce wątrobowej lub stanom przedśpiączkowym.

 

DAWKOWANIE/SPOSÓB UŻYCIA:

Zaparcia lub przypadki konieczności zmiękczenia stolca ze względów medycznych – dorośli: dawka początkowa 15-45 ml, dawka
podtrzymująca 15-30 ml; dzieci 7-14 lat: dawka początkowa 15 ml, dawka podtrzymująca 10-15 ml; dzieci 1-6 lat: dawka początkowa
5-10 ml, dawka podtrzymująca 5-10 ml; niemowlęta: dawka początkowa 5 ml, dawka podtrzymująca 5 ml.

 

SKŁAD:

1 ml wodnego roztworu doustnego zawiera 667 g laktulozy na 1000 ml oraz substancje pomocnicze. Duphalac może zawierać
niewielkie ilości galaktozy i laktozy.

 

OSTRZEŻENIA: 

Nie przyjmować leku, jeśli pacjent ma uczulenie (nadwrażliwość) na laktulozę lub którykolwiek z pozostałych składników leku.

Jeśli u pacjenta występuje: galaktozemia (ciężka choroba genetyczna uniemożliwiająca trawienie galaktozy) niedrożność przewodu
pokarmowego (oprócz normalnego zaparcia), perforacja lub ryzyko perforacji przewodu pokarmowego.

U pacjentów z cukrzycą i jednocześnie leczonych z powodu encefalopatii wątrobowej dawka leku Duphalac będzie większa. Ta duża
dawka może zawierać dużą ilość cukru. Z tego powodu może być konieczne dostosowanie dawki leków przeciwcukrzycowych.

Przewlekłe przyjmowanie niedostosowanych dawek (pojawienie się powyżej 2-3 miękkich stolców na dobę) lub nadużywanie może
prowadzić do biegunki i zaburzeń elektrolitowych.

W trakcie stosowania leków przeczyszczających zaleca się wypijać odpowiednią ilość płynów (około 2 l/dobę, tj. 6-8 szklanek).

W okresie ciąży i karmienia piersią przed zastosowaniem należy skontaktować się z lekarzem.

 

Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy
preparat niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.
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