
  ) תכשירים(עלון לצרכן לפי תקנות הרוקחים  
  : בעיון את העלון עד סופו בטרם תשתמש בתרופהי/קרא

 
 לבולק  תמיסה לשימוש דרך הפה

  ל" מ500ל                 " מ300
  Lactulose 670 mg/ml   :וריכוזו ל  הפעי החומר: הרכב 
     
 משמשמת גם באנצפלופתיה כבדית רק עם מרשם התרופה.  לטיפול בעצירות במיוחד כרונית: רפואיתעילותפ

  .רופא
 ?תי אין להשתמש בתכשירמ
 
 

  
  אין להשתמש אם ידועה רגישות לאחד ממרכיבי התרופה
חוסר , חסימות המעיים, אין להשתמש בתכשיר בחולים הסובלים מגלאקטוזמיה

, אי סבילות ללקטוז וכן במקרים של כאב בטן חזק, תפקוד כרוני של המעיים
, כאב בטן: כגון (ם בפי הטבעת וכאשר מופיעים סימנים ל דלקת התוספתן דימו

  )בחילה והקאות ממקור בלתי מזוהה 
  

 
 
 אין להשתמש בתרופה מבלי להוועץ ברופא לפני התחלת הטיפול .
 

  ;מסכרת,  הכבדת או סבלת בעבר מליקוי בתיפקוד/אם הינך סובל ; מניקה אואם הינך בהריון  
 .אם הינל בדיאטה חסרת גלאקטוזה;ניתוח במעייםאם עברת זה עתה 

  :אזהרות 
 

 !בתכשירים משלשלים כגון זהת שימוש  ממושך  עלול לגרום לתל
  כך לרופא לפני נטילת התרופה-עליך להודיע  על, ה למזון כלשהו או לתרופה כלשהי/אם הינך רגיש 

יים ליום או יומיים אינו מצדיק חוסר פעילות המע. תכשיר זה מיועד רק לעצירות הנמשכת מספר ימים
  .וכדומה" ניקוי הגוף"כמו כן אין להשתמש בו למטרות אחרות כגון . שימוש בו

  . אין ליטול תרופה זו עם חומרים משלשלים אחרים במיוחוד לא בהתחלת הטיפול
  התרופה מכילה גלאקטוז ולקטוז :זהירות בחולי סוכרת

התוויה ( חודשים 6ותשושים המקבלים אותה מעל בתקופת הטיפול בתרופה זו בחולים קשישים 
  .יש לערוך בדיקות אלקטרוליטים בדם) אצפלופתיה כבידנית

 
  :תגובות בין תרופתיות.
 
או אם  גמרת  זה  עתה הטיפול בתרופה אחרת  עליך לדווח לרופא המטפל כדי , ת  תרופה נוספת/אם הינך נוטל 

 :במיוחד לגבי תרופות מהקבוצות הבאות, ות בין תרופתיותלמנוע סיכונים או אי יעילות הנובעים מתגוב
  )ניאומיצין(תרופות נגד זיהומים  ; תרופות סותרי חומצה   ;) ראה לעיל(תרופות משלשלות אחרות 

 
  :תופעות לוואי

 
 :בזמן השימוש בה  עלולות להופיע השפעות לוואי כגון, בנוסף לפעילות הרצויה של התרופה 
  עוויתות בבטן, שיהוקים, חות המעיים בגזים ופליטתםתפי; הקאות/ בחילה 

 
 
  :תופעות המחייבות התייחסות מיוחדת 

 
  לרופאולפנותק הטיפול יהפסיש ל): נדיר (שלשולים

 
או אם חל שינוי בהרגשתך הכללית  עליך , ה תופעות לוואי שלא צויינו בעלון זה/בכל מקרה שבו הינך מרגיש 

  .להתייעץ  עם הרופא מיד
 
 
 
   ינון לפי הוראות הרופא במבוגרים בלבד בטיפול נגד אנצפלופתיה כבדיתמ

   :מינון מקובל בהעדר הוראה אחרת מרופא
  )פעמיים ביום(מנת אחזקה   ) ימים3-ל(מנה התחלתית   גיל המטופל

  ל" מ7.5-15  ל פעמיים ביום" מ15  )כולל קשישים(מבוגרים 
      ילדים ותינוקות



  ל" מ7.5-5  ביוםל פעמיים " מ10   שנים5-10גילאי 
  ל" מ2.5-5  ל פעמיים ביום" מ5   שנים5-1גילאי 

  ל" מ1.25-2.5 ל פעמיים ביום " מ2.5  עד גיל שנה
  .בשתי מנות שוות,  את המנה היומית ניתן לקחת פעם אחת ביום או פעמיים ביום

 .קפה  או תה, חלב, מיץ פירות, את התכשיר ניתן לדלל במים
ל " מ30-50מנה התחלתית של ) כולל קשישים( למבוגרים חייב מרשם רופא–ותרדמת כבידית לטיפול בתרום תרדמת 

  . יציאות רכות ביום2-3לאחר מכן יש להתאים את המינון עד להיווצרות . פעמיים  ביום
  אין מינון מומלץ להתוויה זו– ילדים

 
   אין לעבור על המנה המומלצת 
  . שניתיש להפנות לרופא ימים שבוע אם לא חל שיפור במצבך תוך 

  
   ?י לסייע להצלחת הטיפול/כיצד תוכל 

 
עליך . שיעזרו בריכוך הצואה )  כוסות 8( ליטרים 2לפחות , ה סובל מעצירות יש להקפיד על שתיית נוזלים/אם את

  י הרופא"להשלים את הטיפול שהומלץ ע
בגלל פעילות הפיזיולוגית .עצות עם הרופאאין להפסיק הטיפול בתרופה ללא התיי,גם אם חל שיפור במצבך בריאותך

בטרום תרדמת ובתרדמת כבידנית .  שעות עד שתורגש השפעתו של התכשיר48המיוחדת של הלקטולוז יכולות לעבור 
 .יידרש טיפול ממושך על מנת למנוע הישנות המחלה

 
 
  !נע הרעלהמ
 
ידי כך תמנע -או  תינוקות  ועל/ ילדים ותרופה זו וכל תרופה אחרת יש לשמור במקום סגור מחוץ להישג ידם של 

 .הרעלה
 
והבא אריזת התרופה , חולים-פנה מיד לחדר מיון של בית, אם נטלת מנת יתר או אם בטעות בלע ילד מן התרופה 

  .איתך
 
  ! ללא הוראה מפורשת מרופאאל תגרום להקאה  

 
שכניך , ל תתן תרופה זו לקרוביךא  .היא עלולה להזיק, )ת(בחולה אחר, תרופה זו נרשמה לטיפול במחלתך

  .או מכריך
 
י משקפיים אם הינך /הרכב.   שהינך נוטל תרופהבכל פעם  בדוק התווית והמנה !אין ליטול תרופות בחושך 

  .ה להם/זקוק
 
  :אחסנה 

 
  במקום קריר   

 
אריך התפוגה נא לשים לב לת.  תרופות נשמרות לתקופה מוגבלת בלבד, אחסנה המומלצים/גם לפי תנאי האריזה 

 .עליך להיוועץ ברוקח שסיפק לך את התרופה, בכל מקרה של ספק!  של התכשיר
 
 .אין לאחסן תרופות שונות באותה אריזה 

   00 29714 98 115 רישום התרופה ' מס
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  .י משרד הבריאות ותוכנו נבדק  ואושר"פורמט עלון  זה נקבע ע
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