
 

Pakendi infoleht: teave kasutajale  
 

Lactulose-MIP 650 mg/ml, suukaudne geel 
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 või apteeker 
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. 
- Kui te ei tunne end paremini või tunnete end halvemini, peate võtma ühendust oma arstiga. 
 
Infolehe sisukord 
1. Mis ravim on Lactulose-MIP ja milleks seda kasutatakse 
2. Mida on vaja teada enne Lactulose-MIP’i kasutamist 
3. Kuidas Lactulose-MIP’i kasutada 
4. Võimalikud kõrvaltoimed 
5. Kuidas Lactulose-MIP’i säilitada 
6. Pakendi sisu ja muu teave 
 
 
1. Mis ravim on Lactulose-MIP ja milleks seda kasutatakse 
 
Lactulose-MIP sisaldab toimeainena laktuloosi, mis suurendab roojamist (lahtisti). See muudab 
väljaheite pehmemaks ja kergendab soole tühjendamist tänu soolestikku absorbeeritud veele. See ei 
imendu teie organismi.  
 
Lactulose-MIP kasutatakse: 
- kõhukinnisuse sümptomaatiliseks raviks  
 
 
2. Mida on vaja teada enne Lactulose-MIP võtmist/kasutamist 
 
Ärge võtke/kasutage Lactulose-MIP 
- kui olete laktuloosi või selle ravimi mis tahes koostisosade (loetletud lõigus 6) suhtes allergiline; 
- kui teil esineb galaktoosi talumatus (tõsine geneetiline häire, mille puhul teie organism ei suuda 

galaktoosi lõhustada); 
- kui teil esineb soolesulgus (ei ole seotud tavalise kõhukinnisusega);  
- kui teil esineb äge põletikuline soolehaigus (haavandiline proktokoliit, Crohni tõbi); 
- kui teil esineb teadmata põhjusel tekkinud kõhuvalu. 
 
Hoiatused ja ettevatusabinõud 
Enne Lactulose-MIP’i kasutamist pidage nõu oma arsti või apteekriga 
- kui teil esineb vee ja soola (elektrolüütide) tasakaaluhäireid  
 
Palun konsulteerige oma arstiga enne Lactulose-MIP’i kasutamist, kui teil esineb gastro-kardiaalne 
sündroom (Roemheld'i sündroom). Kui teil on või tekib pärast Lactulose-MIP’i kasutamist meteorism 
või kõhupuhitus, katkestage ravi ja konsulteerige oma arstiga. Teie ravi toimub arsti hoolika järelvalve 
all. 
 
Ravi kestus 
Ärge kasutage Lactulose-MIP’i ilma arsti soovituseta rohkem kui kaks nädalat. 
 



 

Pikaajaline Lactulose-MIP kohandamata annuste võtmine (üle 2...3 pehme väljaheite korra päevas) või 
väärkasutamine võib põhjustada kõhulahtisust ja soolade (elektrolüütide) tasakaaluhäireid.  
 
Eakate patsientide või halva üldseisundiga patsientidel, kes on manustanud laktuloosi kauem kui 6 
kuud, peaks arst regulaarselt kontrollima vere elektrolüüte.  
 
Lapsed 
Lactulose-MIP’i ei tohi üldjuhul imikutele ja väikelastele anda, kuna see võib häirida soole 
tühjendamise normaalseid reflekse. Teatud tingimustel võib arst määrata Lactulose-MIP’i lapsele, 
väikelapsele või imikule. Sellisel juhul jälgib arst hoolikalt ravi. 
 
Üldine märkus 
Lactulose-MIP võib sisaldada sünteesimisprotsessist jäänud suhkruid, nt fruktoosi, laktoosi ning 
galaktoosi (vt allpool "Informatsioon diabeetikutele ja teisi süsivesikute ainevahetushäireid põdevatele 
patsientidele"). 
 
Lahtistiga Lactulose-MIP ravi ajal on soovitatav tarbida piisavas koguses vedelikku (ligikaudu 
2 l/päevas ehk 6...8 klaasitäit).  
 
Muud ravimid ja Lactulose-MIP 
Palun informeerige oma arsti või apteekrit, kui te kasutate või olete hiljuti kasutanud mingeid muid 
ravimeid. 
 
Laktuloos võib suurendada teiste ravimite (nt veetabletid (tiasiidid), steroidid (kortikosteroidid) ja 
amfoteritsiin B) poolt põhjustatud kaaliumi defitsiiti. Kui samaaegselt kasutada südameglükosiide 
(kasutatakse südamepuudulikkuse raviks, nt. digoksiin) võib kaaliumi defitsiidi puhul suureneda 
glükosiidide toimet.  
 
Lactulose-MIP suuremate anuuste korral täheldati jämesoole pH väärtuse langust. Seoses sellega 
võivad ravimid, mille vabanemine sõltub jämesoole pH väärtusest inaktiveeruda (nt 5-amino 
salitsüülhape). 
 
Lactulose-MIP koos toiduga ja joogiga 
Lactulose-MIP’i võib võtta koos toiduga või ilma. Puuduvad piirangud söögi või joogi osas. 
 
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. 
 
Autojuhtimine ja masinatega töötamine 
Lactulose-MIP ei mõjuta autojuhtimise või masinate käsitsemise võimet.  
 
Lactulose-MIP sisaldab fruktoosi, galaktoosi ja laktoosi 
Kui arst on teile öelnud , et te ei talu teatud suhkruid, peate te enne ravimi kasutamist konsulteerima 
arstiga. 
 
Informatsioon diabeetikutele ja teisi süsivesikute ainevahetushäireid põdevatele patsientidele: 
Ravim sisaldab väikestes kogustes seeditavaid süsivesikud, näiteks fruktoosi, laktoosi ning galaktoosi. 
Vaid väike kogus neist imendub soolest organismi ning seega on neil väike toiteväärtus. Siiski 1 
mõõtelusikatäis Lactulose-MIP, millele vastab 5 ml (ligikaudu 6,7 g) suukaudset geeli, sisaldab 
maksimaalselt kuni 0,98 g seeditavaid süsivesikuid, mis võrdub ligikaudu 0,08 leivaühikuga. 
 
 
3. Kuidas Lactulose-MIP’i kasutada 
 
Kasutage seda ravimit alati täpselt nii, nagu on kirjeldatud selles infolehes või nagu arst või apteeker 
on teile selgitanud. Kui te ei ole milleski kindel, pidage nõu oma arsti või apteekriga. 



 

 
Kuidas ja kui kaua te peaksite Lactulose-MIP’i kasutama? 
Lactulose-MIP’i võetakse suu kaudu. Lactulose-MIP’i võib võtta söögikordadest sõltumata. 
Soovitatud annuseid saab mõõta kaasasoleva mõõtelusikaga, mille maht on 5 ml. Näiteks kogust 30 ml 
geeli tuleks võtta 6 mõõtelusikatäit. Täpseks doseerimiseks ja ületäitumise vältimiseks, tuleb üleliigne 
geel täis mõõtelusikalt maha tõmmata nt noa seljaga.  
Võtke oma annus iga päeva samal ajal. Annuse võib võtta üks kord ööpäevas näiteks hommikusöögi 
ajal või jagada see kaheks annuseks päevas.  
 
Ravi kestus sõltub sellest, kuidas te ravile reageerite. 
 
Ravi ajal kasutades aineid, mis suurendavad roojamist (lahtistid) nagu Lactulose-MIP, peaksite jooma 
piisavas koguses vedelikku (ligikaudu 2 l/päevas, mis võrdub 6…8 klaasitäit). 
 
Annustamine 
Lactulose-MIP’i võetakse sõltuvalt haigusest, erinevates annustes. Soovitatavad annused on ainult 
orientatsiooniks ja neid on vaja kohandada, et saavutada parim tulemus. 
 
Pidage meeles, et pärast Lactulose-MIP annuse võtmist, võib soovitud tulemuse saavutamine võtta 
2...3 päeva. See varieerub igal patsiendil erinevalt.  
 
Kõhukinnisus 
 
Annus ööpäevas: 

 Algannus Säilitusannus 
Täiskasvanud 
ja üle 14-
aastased 
noorukid 

15…45 ml 
 

Vastab ligikaudu 10…30 g 
laktuloosile 

15…30 ml 
 

Vastab ligikaudu 10…20 g 
laktuloosile 

Lapsed 
(7…14 aastast) 

15 ml Vastab ligikaudu 10 g 
laktuloosile 

10…15 ml 
 

Vastab ligikaudu 7…10 g 
laktuloosile 

Lapsed 
(1…6 aastast) 

5…10 ml Vastab ligikaudu 3…7 g 
laktuloosile 

--- --- 

Imikud kuni 5 ml Vastab ligikaudu kuni 3 g 
laktuloosile 

--- --- 

 
Seejärel on annust võimalik individuaalselt vähendada nii, et väljaheide oleks jätkuvalt pehme. 
 
Kui te kasutate Lactulose-MIP’i rohkem kui ette nähtud 
Kui te kasutate liiga palju Lactulose-MIP’i, võib teil tekkida halb enesetunne (iiveldus), oksendamine, 
kõhulahtisus, kõhuvalu ning vee- ja elektrolüütide kaotus (eriti kaaliumi ja naatriumi). 
Kui te võtsite Lactulose-MIP’i rohkem, kui oleksite pidanud võtma, rääkige sellest oma arsti või 
apteekriga.  
 
Kui te unustate Lactulose-MIP’i kasutada 
Kui te unustasite Lactulose-MIP’i annuse võtta, ärge muretsege. Võtke järgmine annus tavalisel ajal. 
Ärge võtke kahekordset annust, kui annus jäi eelmisel korral võtmata. 
 
Kui te lõpetate Lactulose-MIP’i kasutamise 
Soovitud ravitoimet ei ole võimalik saavutada või sümptomid võivad uuesti süveneda. Seega palun 
rääkige sellest oma arstile või apteekrile, kui soovite ravi lõpetada või katkestada. 
 
Kui teil on lisaküsimusi selle ravimi kasutamise kohta, pidage nõu oma arsti või apteekriga. 
 
 
4. Võimalikud kõrvaltoimed 



 

 
Nagu kõik ravimid, võib ka see ravim põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi kõigil neid ei teki. 
 
On täheldatud järgnevaid kõrvaltoimeid: 
 
Väga sage (esineb enam kui 1 kasutajal 10-st): 
- Kõhupuhitus (kõhugaasid), eriti ravi esimestel päevadel. Tavaliselt kaob see järgneva paari päeva 

jooksul. 
- Kui soovitatud annust on ületatud, võib tekkida kõhuvalu. 
 
Sage (esineb 1…10 kasutajal 100-st): 
- Iiveldus 
- Oksendamine 
- Kui soovitatud annust on ületatud, võib tekkida kõhulahtisus. 
 
Suured laktuloosi annuse võivad põhjustada kõhulahtisust, millele järgneb elektrolüütide ja vee 
tasakaaluhäired. Informeerige sellest oma arsti. Arst otsustab, kas vähendada Lactulose-MIP’i annust 
ja/või rakendada täiendavaid meetmeid, et kompenseerida vee-, kaaliumi- ja naatriumikadu. 
 
Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti või apteekri. Kõrvaltoime võib olla 
ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. 
 
 
5. Kuidas Lactulose-MIP’i säilitada 
 
Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas. 
 
Ärge kasutage seda ravimit pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud sildil või karbil pärast „Kõlblik 
kuni”. Kõlblikkusaeg viitab kuu viimasele päevale. 
 
Pärast purgi esmast avamist võib ravimit kasutada maksimaalselt 6 nädalat. 
  
Ravimeid ei tohi ära visata kanalisatsiooni kaudu ega koos majapidamisprügiga. Küsige oma apteekrilt 
kuidas hävitatakse ravimeid, mida enam ei vajata. Need meetmed aitavad kaitsta keskkonda. 
 
 
6. Pakendi sisu ja muu teave 
 
Mida Lactulose-MIP sisaldab 
- Toimeaine on laktuloos  
 1 ml suukaudset geeli sisaldab 650 mg laktuloosi 66% (mass-mahu) laktuloosi vesilahusena. 

1 mõõtlusikatäis 5 ml suukaudse geeliga sisaldab 3,25 g laktuloosi. 
 
- Abiained on agar, colamaitse, ammooniumsulfitkaramell (E150d), puhastatud vesi, veevaba 

sidrunhape. 
 
- Märkus: Tootmisprotsessist tingituna sisaldab fruktoosi, galaktoosi ja laktoosi. 
 
Kuidas Lactulose-MIP välja näeb ja pakendi sisu 
See ravim on pruunikast kuni tumepruunini värvusega suukaudne geel. 
  
See on saadaval pakendites 1 purk 100 ml, 200 ml ja 500 ml.  
Iga pakend sisaldab mõõtelusikat, mille maht on 5 ml. 
 
Kõik pakendi suurused ei pruugi olla müügil. 
 



 

Müügiloa hoidja ja tootja 
MIP Pharma GmbH 
Kirkeler Straße 41 
66440 Blieskastel 
Saksamaa 
 
Infoleht on viimati uuendatud juunis 2012. 
 


