
Pakendi infoleht: teave kasutajale 
 

Franirose 670 mg/ml suukaudne lahus 
 

Laktuloos 
 
Enne ravimi võtmist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet. 
Võtke seda ravimit alati täpselt nii, nagu on kirjeldatud selles infolehes või nagu apteeker on teile 
selgitanud. 
- Hoidke infoleht alles, et seda vajadusel uuesti lugeda. 
- Lisateabe saamiseks pidage nõu oma apteekriga. 
- Kui teie haigustunnused halvenevad või ei parane, peate te arstiga ühendust võtma. 
- Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti või apteekriga. Kõrvaltoime võib 

olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. 
 
Infolehe sisukord 
1. Mis ravim on Franirose ja milleks seda kasutatakse 
2. Mida on vaja teada enne Franirose võtmist  
3. Kuidas Franirose’t võtta  
4. Võimalikud kõrvaltoimed 
5. Kuidas Franirose't säilitada  
6. Pakendi sisu ja muu teave 
 
 
1.  Mis ravim on Franirose ja milleks seda kasutatakse 
 
Franirose kuulub lahtistite ravimirühma. Toimeaine laktuloos muudab väljaheite pehmemaks ja 
kergendab selle väljutamist, sest aitab veel koguneda soolde. Laktuloos ei imendu teie organismi. 
 
Franirose't kasutatakse 
• kõhukinnisuse haigustunnuste raviks. 
 
 
2.  Mida on vaja teada enne Franirose võtmist  
 
Ärge võtke Franirose't, 
• kui olete laktuloosi või selle ravimi mis tahes koostisosa (loetletud lõigus 6) suhtes allergiline; 
• kui teie sooles on mis tahes takistus, mis ei ole tingitud kõhukinnisusest; 
• kui teil on mao- või soolemulgustus või selle tekkerisk; 
• kui teil on määratlemata põhjusega kõhuvalu; 
• kui te ei suuda seedida galaktoosi geneetilise häire galaktoseemia tõttu; 
 
Hoiatused ja ettevaatusabinõud 
Enne Franirose võtmist pidage nõu oma arstiga, kui teil on südamehäireid (Roemheld’i sündroom), 
mida põhjustab gaasi suur hulk sooles või maos. Sellisel juhul toimub ravi teie arsti hoolika 
järelevalve all. Kui pärast Franirose kasutamist tekivad haigustunnused nagu kõhugaasid või -puhitus, 
lõpetage ravi ja pidage nõu oma arstiga. 
 
Lahtisti kasutamise ajal jooge vähemalt 1,5...2 l vedelikku päevas. 
 
Pikaajaline kohandamata annuste kasutamine (tulemuseks rohkem kui 2...3 pehme väljaheite korda 
päevas) või väärkasutamine võib põhjustada kõhulahtisust ja elektrolüütide tasakaaluhäireid. 
 
Eakatele või halva üldseisundiga patsientidele, kes võtavad Franirose't kauem kui 6 kuud, on vaja 
regulaarselt teha vereanalüüse elektrolüütide sisalduse kontrolliks. 



 
Lapsed ja noorukid 
Franirose't tohib lastele anda ainult arsti järelevalve all. 
 
Muud ravimid ja Franirose 
Teatage oma arstile või apteekrile, kui te võtate või olete hiljuti võtnud või kavatsete võtta mis tahes 
muid ravimeid. 
 
Järgmised ravimid võivad mõjutada Franirose't või olla mõjutatud selle poolt: 
• kuse mahtu suurendavad ravimid, mille toimeainete nimed lõppevad tavaliselt "tiasiid" või 

"tisiid"; 
• põletikuvastased ravimid või siirdatud organi äratõukereaktsiooni vältivad ravimid, nagu nt 

kortisoon; 
• amfoteritsiin B -- seennakkuste ravim; 
• ravimid südame nõrkuse raviks, nagu nt digitoksiin, digoksiin; 
• mesalasiin -- ravim pikaajalise soolepõletiku raviks. 
 
Rasedus ja imetamine 
Kui te olete rase, imetate, või arvate end olevat rase või kavatsete rasestuda, pidage enne selle ravimi 
kasutamist nõu oma arsti või apteekriga. 
 
Franirose't võib kasutada raseduse ja imetamise ajal. 
 
Autojuhtimine ja masinatega töötamine 
Franirose’l ei ole toimet autojuhtimise ja masinate käsitsemise võimele. 
 
Franirose sisaldab teatud suhkruid 
Franirose võib sisaldada piimasuhkrut (laktoosi), galaktoosi või fruktoosi. 15 ml Franirose't sisaldab 
42,7 kJ (10,2 kcal) = 0,21 leivaühikut. Sellega tuleb arvestada suhkurtõvega patsientidel. 
 
 
3.  Kuidas Franirose't võtta 
 
Võtke seda ravimit alati täpselt nii, nagu on kirjeldatud selles infolehes. Kui te ei ole milleski kindel, 
pidage nõu oma arsti või apteekriga.  
 
Soovitatav annus on: 
 
Kõhukinnisus 
 
 Algannus (ööpäeva kohta) Säilitusannus (ööpäeva kohta) 
Täiskasvanud ja üle 
14-aastased noorukid 15...45 ml vastab 10...30 g 

laktuloosile 15…30 ml vastab 10...20 g 
laktuloosile 

7...14-aastased lapsed 15 ml vastab 10 g 
laktuloosile 10…15 ml vastab 7...10 g 

laktuloosile 

1...6-aastased lapsed 5...10 ml vastab 3...7 g 
laktuloosile 5…10 ml vastab 3...7 g 

laktuloosile 

Alla 1-aastased imikud kuni 5 ml vastab kuni 3 g 
laktuloosile kuni 5 ml vastab kuni 3 g 

laktuloosile 
 
Ööpäevane annus tuleb hommikul korraga sisse võtta või jagada kaheks annuseks ööpäeva kohta. 
Seda võib võtta 2...3 päeva kuni saavutatakse soovitud tulemus. 
 
Eakatele ja nõrgenenud neeru- või maksatalitlusega patsientidele ei ole annustamisel erisoovitusi. 
 



Kasutamisviis 
Te võite Franirose't võtta lahjendamata kujul või mingis vedelikus lahjendatuna, koos toiduga või ilma 
selleta. Kasutage kaasas olevat mõõtenõud. 
Neelake ravim kiiresti alla. Ärge hoidke seda oma suus.  
 
Kasutamise kestus 
Palun ärge kasutage Franirose't ilma meditsiinilise nõuandeta kauem kui kaks nädalat. 
 
Kui te võtate Franirose't rohkem kui ette nähtud 
Palun pöörduge oma arsti või apteekri poole. 
 
Kui te olete võtnud sisse liiga palju Franirose't, siis võivad tekkida kõhulahtisus ja –valu. 
 
Kui te unustate Franirose't võtta 
Kui te olete unustanud annuse võtmata, siis võtke järgmine annus tavalisel ajal. Ärge võtke 
kahekordset annust, kui annus jäi eelmisel korral võtmata. 
 
Kui te lõpetate Franirose võtmise 
Ravimi soovitud toime ei pruugi tekkida.  
 
Kui teil on lisaküsimusi selle ravimi kasutamise kohta, pidage nõu oma arsti või apteekriga. 
 
 
4.  Kõrvaltoimed 
 
Nagu kõik ravimid, võib ka see ravim põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi kõigil neid ei teki.  
 
Kõrvaltoimed võivad ilmneda järgmiste esinemissagedustega: 
 
Väga sage -- võivad tekkida rohkem kui ühel kasutajal 10st: 
• kõhugaasid, eriti ravi esimestel päevadel. 

Tavaliselt kaob see mõne päeva möödudes;  
• kõhuvalu. 
 
Sage -- võivad tekkida kuni ühel kasutajal 10st: 
• iiveldus; 
• oksendamine; 
• kõhulahtisus, kui annus on liiga suur. 
 
Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti või apteekriga. Kõrvaltoime võib olla 
ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud.  
 
 
5.  Kuidas Franirose't säilitada 
 
Hoida temperatuuril kuni 25 °C. 
 
Hoidke seda ravimit laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas. 
 
Ärge kasutage seda ravimit pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud pudeli sildil ja ka väliskarbil pärast 
"Kõlblik kuni:". Kõlblikkusaeg viitab selle kuu viimasele päevale. 
 
Pärast esmast avamist võib Franirose't kasutada üks aasta. 
 
Ärge visake ravimeid kanalisatsiooni ega olmejäätmete hulka. Küsige oma apteekrilt, kuidas visata ära 
ravimeid, mida te enam ei kasuta. Need meetmed aitavad kaitsta keskkonda. 



 
 
6.  Pakendi sisu ja muu teave 
 
Mida Franirose sisaldab 
Toimeaine on laktuloos vedelikuna. 
Üks ml Franirose lahust sisaldab 670 mg laktuloosi. 
 
Teisi koostisosi ei ole.  
 
Kuidas Franirose välja näeb ja pakendi sisu 
Franirose on selge viskoosne vedelik, värvitu kuni kahvatu pruunikas-kollane lahus ning see on 
saadaval järgmistes pakendi suurustes: 
 
Polüetüleenist keeratava korgi või polüpropüleenist korgiga pruunid polüetüleentereftalaadist (PET) 
pudelid sisaldusega 100 ml, 10 x 100 ml, 200 ml, 250 ml, 300 ml, 500 ml, 1000 ml.  
Polüetüleenist keeratava korgi või polüpropüleenist  korgiga valged PETist pudelid sisaldusega 
100 ml, 200 ml, 300 ml, 500 ml, 1000 ml. 
Polüetüleenist keeratava korgiga pruunid klaasist pudelid sisaldusega 100 ml, 200 ml, 250 ml, 300 ml, 
500 ml, 1000 ml.  
 
Mõõtevahendina on lisatud (polüpropüleenist) mõõtenõu, mis on märgistatud mõõtudega 5, 10, 15, 20, 
25 ja 30 ml. 
 
Kõik pakendi suurused ei pruugi olla müügil. 
 
Müügiloa hoidja ja tootja 
Müügiloa hoidja 
Sandoz d.d. 
Verovskova 57 
SI-1000 Ljubljana 
Sloveenia 
 
Tootjad 
Lek Pharmaceuticals d.d. 
Verovškova 57 
1526 Ljubljana 
Sloveenia 
 
LEK S.A. 
ul. Podlipie 16 
95-010 Stryków 
Poola 
 
LEK S.A  
ul. Domaniewska 50 C 
02-672 Warszawa 
Poola 
 
Salutas Pharma GmbH 
Otto-von-Guericke-Allee 1 
39179 Barleben 
Saksamaa 
 
Lisaküsimuste tekkimisel selle ravimi kohta pöörduge palun müügiloa hoidja kohaliku esindaja poole. 
Sandoz d.d. Eesti filiaal 
Pärnu mnt 105 



11312 Tallinn 
Tel: 6652400 
 
Infoleht on viimati uuendatud augustis 2012. 


