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هر پیمانه (1۵ میلی لیتر) از شربت 200 میلی لیتري سژیرولاکت حاوي 10 گرم لاکتولوز می باشژد که همراه با پیمانه و برگه 

راهنماي مصرف دارو عرضه می شود. 

موارد و مقدار مصرف:

مقدار مصرف هر دارو را پزشک معین می نماید. اما مقدار مصرف معمول دارو به شرح ذیل است:

دسته دارویی: ملین

درمان یبوست:

کودکان 11-1 ماه: 2/۵ میلی لیتر، 2 بار در روز.

کودکان۴-1 سال: 2/۵ تا 10 میلی لیتر، 2 بار در روز با توجه به وضعیت بیمار.

کودکان 17-۵  سال: 20-۵ میلی لیتر، 2 بار در روز با توجه به وضعیت بیمار.

بزرگسالان: 15 میلی لیتر دو بار در روز. 

انسفالوپاتی کبدي:

بزرگسالان: ۵0-30 میلی لیتر، 3 بار در روز.

راهنمایی هاي عمومی:

- این دارو براي بیماري فعلی شما تجویز شده است، لذا از مصرف آن در موارد مشابه و یا توصیه آن به دیگران، خودداري نمایید.

-در طی درمان با این دارو، مقدار کافی از مایعات مصرف نمایید. (تقریبا 2 لیتر روزانه، معادل 8-۶ لیوان)

موارد منع مصرف:

در صورت ابتلا به هر یک از مشکلات ذیل، قبل از استفاده با پزشک خود مشورت نمایید:

در صورت وجود هرگونه حساسیت نسبت به لاکتوز یا هر یک از اجزاي دارو با پزشک خود مشورت نمایید.

در صورت ابتلا به گالاکتوزمیا (یک اختلال ژنتیکی که فرد نمی تواند گالاکتوز را هضژم کند) در مورد مصژرف این دارو با پزشک 

خود مشورت نمایید.

در صورت ابتلا به انسداد روده و یا بیماري التهاب حاد روده (کرون یا کولیت اولسژراتیو) در مورد مصژرف این دارو با پزشک خود 

مشورت نمایید.

مصرف در دوران بارداري و شیردهی:

مصرف این دارو در دوران بارداري و شیردهی با احتیاط و زیر نظر پزشک صورت گیرد.

هشدارها :

در صورت مصرف طولانی مدت (بیش از 6 ماه) این دارو، مقدار الکترولیت هاي خون ارزیابی شود.

اگر تا 3 روز بعد از مصرف دارو بهبودي حاصل نشد و یا علائم بیماري شدیدتر شد، به پزشک مراجعه نمایید.

موارد احتیاط:

اگر عدم تحمل نسبت به لاکتوز و گالاکتوز دارید این دارو را با احتیاط مصرف نمایید.

تداخل هاي دارویی:

قبل از مصرف این دارو، چنانچه از داروهاي زیر استفاده می نمایید، پزشک خود را مطلع سازید:

هیدروکلروتیازید، استروئیدها، دیگوکسین، سولفاسالازین، مزالامین.

 نحوه صحیح مصرف دارو:

لاکتولوز می تواند همراه یا بدون غذا مصرف شود.

براي کاهش عارضه تهوع، لاکتولوز را می توان همراه با آب، آب میوه و غذا مصرف نمود.
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عوارض جانبی:

هر دارو به موازات اثرات مطلوب درمانی ممکن است باعث بروز بعضژژژی عوارض ناخواسته نیز شود. اگر چه همه این عوارض در 

یک فرد دیده نمی شود اما در صورت بروز آن با پزشک یا داروساز خود مشورت نمائید:

درد شکمی، کرامپ شکمی، نفخ، تهوع، استفراغ، اسهال و عدم تعادل الکترولیت هاي بدن (در صورت مصرف زیاد دارو).

مسمومیت:

در صورت مصژژرف اتفاقی بیش از مقدار توصیه شده و بروز علائم اسهال شدید و درد شکمی، سریعأ به پزشک ویا مراکز درمانی 

مراجعه نمایید.

شرایط نگهداري: 

- دارو را در دماي کمتر از30  درجه سانتیگراد، دور از نور نگهداري و از یخ زدگی محافظت نمایید.

- دارو را در بسته بندي اصلی خود نگهداري نمایید.

- دارو را دور از دسترس کودکان نگهداري نمایید.

- هیچ فراورده یا دارویی را از طریق فاضلاب یا زباله هاي خانگی دور نریزید. در مورد نحوه ي امحاء آن با دکتر داروساز مشژورت 

نمایید. این اقدامات کمک زیادي به حفاظت محیط زیست می نماید. 
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