Pakendi infoleht: teave patsiendile
Lactulose-MIP, 650 mg/ml, siirup
Laktuloos
Enne ravimi kasutamist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet.
Kasutage seda ravimit alati täpselt nii, nagu on kirjeldatud selles infolehes või nagu arst,
apteeker või meditsiiniõde on teile selgitanud.
Hoidke infoleht alles, et seda vajadusel uuesti lugeda.
Lisateabe saamiseks pidage nõu oma apteekriga.
Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti või apteekriga.
Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Vt lõik 4.
Kui pärast mõne päeva möödumist te ei tunne end paremini või tunnete end halvemini,
peate võtma ühendust arstiga.
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1.

Mis ravim on Lactulose-MIP ja milleks seda kasutatakse

Kõhukinnisus, mis ei ole korrigeeritav dieediga.
Maksapuudulikkusest tingitud entsefalopaatia.
2.

Mida on vaja teada enne Lactulose-MIP kasutamist

Ärge kasutage Lactulose-MIP:
kui olete toimeaine või selle ravimi mis tahes koostisosa (loetletud lõigus 6) suhtes
allergiline;
kui teil on kõhuvalu, oksendamine ja palavik, need võivad olla tõsiste haiguste (nt
iileuse ehk soolesulguse või seedetrakti põletiku) sümptomiteks. Selliste sümptomite
esinemisel ei tohi laktuloosi kasutada ja tuleb kohe pöörduda oma arsti poole;
kui teil on vee ja elektrolüütide tasakaaluhäirete puhul (soolade kaotus);
- kui teil on fruktoosi-, galaktoosi- (galaktoseemia, glükoosi-galaktoosi malabsorptsioon)
või laktoositalumatus (laktaasi defitsiit).
Hoiatused ja ettevaatusabinõud
Enne Lactulose-MIP võtmist kasutamist pidage nõu oma arsti, või apteekri.
Lapsed
Imikutel ja väikelastel võib pärilik fruktoositalumatus olla veel diagnoosimata ja seetõttu
tohib neile Lactulose-MIP-i manustada alles pärast arstiga konsulteerimist.
Kui teil esineb pikaajaline kõhukinnisus, siis peaksite te enne laktuloosravi alustamist
konsulteerima oma arstiga, sest kroonilised roojamishäired võivad olla raske haiguse
avaldusvormiks.
Muud ravimid ja Lactulose-MIP
Teatage oma arstile või apteekrile, kui te võtate kasutate või olete hiljuti kasutanud või
kavatsete kasutada mis tahes muid ravimeid.>

Lactulose-MIP- koos toidu ja joogiga
Lactulose-MIP-i võib manustada söögiaegadest sõltumatult.
Kui kõhukinnisuse raviks piisab Lactulose-MIP-i manustamisest üks kord päevas, on
osutunud hästi talutavaks selle manustamine pärast hommikusööki.
Rasedus, imetamine ja viljakus
Enne ravimi kasutamist pidage nõu arsti või apteekriga.
Laktuloosi võib kasutada raseduse ja imetamise ajal.
Autojuhtimine ja masinatega töötamine
Lactulose-MIP ei avalda ebasoodsat
reaktsioonikiirusele.

mõju

tähelepanule,

otsustusvõimele

ja

Teave diabeetikutele ja teisi süsivesikute ainevahetushäireid põdevatele patsientidele.
Lactulos-MIP sisaldab laktoosi.
Seda tuleb arvestada laktoosi talumatusega haigete ravimisel.
Ravim sisaldab väikestes kogustes seeditavaid süsivesikuid, mis imenduvad soolest vähesel
määral ja seetõttu ei oma olulist toiteväärtust.
Lactulose-MIP ühes mõõtetopsis, mis sisaldab 30 ml siirupit, on maksimaalsest 4,7 g
seeditavaid süsivesikuid, näiteks fruktoosi, galaktoosi, laktoosi, mis vastab 0,4-le
leivaühikule.
Kasutamine koos teiste ravimitega:
Teatage oma arstile või apteekrile, kui te kasutate või olete hiljuti kasutanud või kavatsete
kasutada mis tahes muid ravimeid.
Lactulose-MIP võib suurendada samal ajal kasutatavate ravimite (nt diureetikumide,
kortikosteroidide ja amfoteritsiin B) põhjustatud kaaliumi kadu.
Kaaliumidefitsiidi puhul võib suureneda tundlikkus südameglükosiididele (nt digoksiinile).
3.

Kuidas Lactulose-MIP kasutada

Kasutage seda ravimit alati täpselt nii, nagu arst on teile selgitanud. Kui te ei ole milleski
kindel, pidage nõu oma arsti või apteekriga. Annustamiseks kasutage pakendis olevat
mõõtkorki.
Kõhukinnisus

Täiskasvanud
Lapsed
6...14-aastased
1...6-aastased
imikud

Algannus esimesel
kolmel ööpäeval
10…45 ml

Säilitusannus (ööpäevas)

15 ml
5...10 ml
5 ml

10…15 ml
5...10 ml
5 ml

10…25 ml

Portaalsüsteemi entsefalopaatia
Annust tuleb suurendada järk-järgult.
Täiskasvanud: pärast algannuse 6…10 g laktuloosi (10…15 ml siirupit) manustamist
suurendatakse annust 20…30 g-ni (30…45 ml siirupit) 3…4 korda päevas.

Annustamise eesmärgiks peaks olema 2…3 sooletühjendust ööpäevas.
Lapsed: soovitused puuduvad.
Kui teil on tunne, et Lactulose-MIP toime on liiga tugev või liiga nõrk, rääkige sellest arstile
või apteekrile.
Kui te kasutate Lactulose-MIP rohkem kui ette nähtud:
Esineb kõhulahtisust ja elektrolüütide kaotust.
Kui te unustate Lactulose-MIP võtta
Ärge võtke kahekordset annust, kui ravim jäi eelmisel korral võtmata.
Kui te lõpetate Lactulose-MIP kasutamise
Kui teil on lisaküsimusi selle ravimi kasutamise kohta, pidage nõu oma arsti,või apteekri.
4.

Võimalikud kõrvaltoimed

Nagu kõik ravimid, võib ka see ravim põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi kõigil neid ei teki.
Keskmiste annuste kasutamisel võib ravi alustamisel esineda mõõdukat kõhuvalu,
kõhupuhitust ja soolegaase, suurte annuste kasutamisel iiveldust, oksendamist ja kõhulahtisust
koos elektrolüütide tasakaaluhäiretega.
Lahtistite poolt põhjustatud vee ja elektrolüütide tasakaaluhäired ning nende tagajärjed
tulevad arvesse juhul, kui vedelat istet põhjustavaid annuseid on kasutatud pikka aega.
Kõrvaltoimetest teavitamine
Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti või meditsiiniõega.
Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Kõrvaltoimetest võite
ka ise teavitada www.ravimiamet.ee kaudu. Teavitades aitate saada rohkem infot ravimi
ohutusest.
5.

Kuidas Lactulose-MIP säilitada

Lactulose-MIP siirupit tuleb säilitada temperatuuril kuni 25 °C.
Pärast esmast avamist kasutuskõlblik 6 kuud.
Hoidke seda ravimit laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.
Ärge kasutage seda ravimit pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud karbil või pudelil pärast
“Kõlblik kuni:”.
6.
Pakendi sisu ja muu teave
Mida Lactulose-MIP sisaldab
Toimeaine on laktuloos. 1 ml siirupit sisaldab 650 mg laktuloosi.
Teised koostisosad on veevaba sidrunhape, puhastatud vesi, kirsimaitseaine
Lactulose-MIP siirup sisaldab valmistamisprotsessist tingituna fruktoosi, galaktoosi ja
laktoosi.
Kuidas Lactulose-MIP välja näeb ja pakendi sisu
Lactulose-MIP on selge viskoosne värvitu kuni kollane vedelik.
Lactulose-MIP on saadaval 100 ml, 200 ml, 500 ml või 1000 ml plastpudelites koos plastist
mõõtekorgiga.
Kõik pakendi suurused ei pruugi olla müügil.

Müügiloa hoidja ja tootja
Müügiloa hoidja
MIP Pharma GmbH
Kirkeler Strasse 41
66440 Blieskastel-Niederwürzbach
Saksamaa
Tootja
Chephasaar
Chem.-pharm. Fabrik GmbH
Mühlstrasse 50
66376 St. Ingbert
Saksamaa
Telefon: +49 (0) 6894 9710
Telefaks: +49 (0) 689 497 1275
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