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Duphalac Fruit rozt.doust. 0,667g/ml 500ml
 

Cena: 31,64 zł

Opis słownikowy

Opakowanie 500 ml (butelka)

Postać rozt.doust.

Producent BGP PRODUCTS POLAND SP. Z O.O.

Rejestracja

Opis produktu
 

Opis

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

Działanie:
Duphalac Fruit, to preparat o działaniu przeczyszczającym, którego stosowanie wskazane jest w leczeniu zaparć oraz w przypadkach,
kiedy konieczne jest zmiękczenie stolca ze względów medycznych w schorzeniach, takich jak: żylaki odbytu, po operacjach w obrębie
jelita grubego lub odbytu. Podstawowym składnikiem leku Duphalac Fruit jest laktuloza, która w okrężnicy 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 stymuluje perystaltykę okrężnicy i prowadzą do przywrócenia
prawidłowej konsystencji stolca. Dochodzi do ustąpienia zaparcia i przywrócenia fizjologicznego rytmu perystaltyki jelita grubego.
Duphalac Fruit, posiada delikatny, śliwkowy smak.

Wskazania:
Duphalac Fruit, leczy zaparcia: regulacja fizjologicznej czynności okrężnicy oraz przyczynia się do zmiękczenia stolca ze względów
medycznych (żylaki odbytu, po operacjach w obrębie jelita grubego lub odbytu). Lek stosowany w encefalopatii wątrobowej (EW):
leczenie i zapobieganie śpiączce wątrobowej lub stanom przedśpiączkowym

Dawkowanie:
Lek należy stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. Lek przyjmuje się doustnie.
Dawki dobowe należy dostosować indywidualnie. Poniższe informacje mają charakter orientacyjny.

Dorośli:
Dawka początkowa: 15-45 ml dawka podtrzymująca15-30 ml
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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:
5 ml
Najkorzystniej jest przyjmować zalecaną dawkę leku jednorazowo w trakcie śniadania. Pierwsze efekty kliniczne mogą pojawić się
dopiero po kilku dniach

Przeciwwskazania:
Lek Duphalac Fruit jest przeciwwskazany w przypadku: nadwrażliwości na laktulozę lub którykolwiek ze składników leku, galaktozemii,
niedrożności jelit
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