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Duphalac syrop 150 ml (but.)
 

Cena: 12,98 pln

Opis słownikowy

Dawka 0,667 g/ml

Opakowanie 150 ml (butelka)

Postać rozt.doust.

Producent MYLAN HEALTHCARE SP. Z O.O.

Rejestracja

Substancja
czynna

Lactulosum

Opis produktu
 

Opis

DUPHALAC 667 mg/ml roztwór doustny 150 ml

Lactulosum

Substancj? czynn? leku Duphalac jest laktuloza nale??ca do grupy leków osmotycznych o
dzia?aniu ?agodnie przeczyszczaj?cym. W ?wietle jelita grubiego mikroflora jelitowa rozkada
ten syntetyczny dwucukier do kwasów organicznych, które przyczyniaj? si? do podniesienia
ci?nienia osmotycznego. Dochodzi do nasilenia przep?ywu wody przez ?ciany przewodu
pokarmowego i zmi?kczenia mas ka?owych oraz do odruchowego pobudzenia perystaltyki
wskutek zwi?kszenia ich obj?to?ci.
Dodatkowo, poprzez zakwaszenie tre?ci jelita grubego laktuloza zmniejsza wch?anianie
amoniaku do krwi, czym obni?a jego osoczowe st??enie.

Duphalac mo?e by? przyjmowany w czasie ci??y i karmienia piersi?.

Wskazania
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Uci??liwe zaparcia.
U?atwienie defekacji i zmniejszenie towarzysz?cego jej bólu u osób z hemoroidami lub
po operacjach w obr?bie jelita grubego.
Encefalopatia w?trobowa - zapobieganie i leczenie ?pi?czki w?trobowej oraz stanu
przed?pi?czkowego.

Przeciwwskazania

Nadwra?liwo?? na laktuloz? lub którykolwiek z pozosta?ych sk?adników leku.
Galaktozemia.
Nietolerancja galaktozy lub fruktozy, niedobór laktazy typu Lapp, zespó? z?ego
wch?aniania glukozy-galaktozy.
Choroby zapalne jelita grubego, np. zapalenie wyrostka robaczkowego.
Niedro?no?? lub stany gro??ce niedro?no?ci? przewodu pokarmowego.
Krwawienia z przewodu pokarmowego o nieznanej przyczynie.
Bóle brzucha o niewyja?nionej etiologii.
Odwodnienie organizmu.

Dawkowanie

Preparat do stosowania doustnego. Lek nale?y przyjmowa? o sta?ej porze dnia.
Porcje roztworu nale?y odmierza? za pomoc? miarki do??czonej do opakowania. Po?kn?? od
razu, bez przetrzymywania w jamie ustnej. Lek mo?na rozcie?cza?.
Dawka zalecana mo?e by? podawana raz dziennie lub w dwóch dawkach podzielonych.

Zaparcia

Encefalopatia w?trobowa
Pocz?tkowo 30 - 45 ml roztworu 3 - 4 razy dziennie, nast?pnie dawkowanie dostosowane
indywidualnie, aby pacjent oddawa? od 2 do 3 mi?kkich stolców dziennie.

Dzia?anie laktulozy mo?e wyst?pi? po kilku dniach stosowania, zwykle po 2 do 3.
Lek Duphalac mo?na podawa? niemowl?tom i ma?ym dzieciom tylko po zaleceniu przez
lekarza.
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Dzia?ania niepo??dane

Laktuloza mo?e wchodzi? w interakcje z innymi przyjmowanymi równocze?nie lekami i
substancjami od?ywczymi. Przed zastosowaniem preparatu nale?y zapozna? si? z list?
substancji czynnych, na które wp?ywa Duphalac.

W dawkach terapeutycznych laktuloza nie podra?nia nab?onka jelitowego, nie wp?ywa na
procesy wch?aniania substancji zjonizowanych ani nie wywo?uje utraty bia?ka.
Do najcz?stszych objawów niepo??danych po zastosowaniu leku Duphalac nale?? biegunka,
wzd?cia, nudno?ci, wymioty, bóle brzucha. Czasem mog? wyst?pi? zaburzenia równowagi
elektrolitowej.

Dodatkowe informacje

Przewlek?e przyjmowanie niedostosowanych dawek (pojawienie si? wi?cej ni? 2 - 3 mi?kkich
stolców na dob?) lub nadu?ywanie mo?e prowadzi? do biegunki i zaburze? elektrolitowych.
W trakcie stosowania leków przeczyszczaj?cych zaleca si? wypija? zwi?kszon? ilo?? p?ynów
(ok. 2 l/dob?, tj. 6 - 8 szklanek).

Podmiot odpowiedzialny

Abbott Laboratories Poland Sp. z o.o., ul. Post?pu 21B, 02-676 Warszawa

 

Przed u?yciem zapoznaj si? z ulotk?, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane
dotycz?ce dzia?a? niepo??danych i dawkowanie oraz informacje dotycz?ce stosowania
produktu leczniczego, b?d? skonsultuj si? z lekarzem lub farmaceut?, gdy? ka?dy lek
niew?a?ciwie stosowany zagra?a Twojemu ?yciu lub zdrowiu.
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