
LAXATRACT® 

Υπακτικό για δυσκοιλιότητα 

Σύνθεση 

Περιέχει 667 mg λακτουλόζης ανά ml 

Περιγραφή 

Η λακτουλόζη είναι ένας συνθετικός δισακχαρίτης (4-βητα-d-γαλακτοσιδο-d-φρουκτόζη).  Μετά την χορήγηση 

από το στόμα η λακτουλόζη, ελλείψει βήτα-γαλακτοσιδάσης στο λεπτό έντερο καταλήγει στο παχύ έντερο όπου 

καταβολίζεται από τα σακχαρολυτικά βακτήρια..  Μόνο ένα μικρό ποσό λακτουλόζης απορροφάται. 

Η βακτηριακή υδρόλυση της λακτουλόζης στο παχύ έντερο προκαλεί τη δημιουργία οξέων μικρού μοριακού 

βάρους και την οξινοποίηση του περιεχομένου του κόλου.  Το οσμωτικό αποτέλεσμα των οργανικών οξέων 

εξηγεί το καθαρτικό αποτέλεσμα στην περίπτωση δυσκοιλιότητας. 

Η μείωση του pH του περιεχομένου του παχέος εντέρου δημιουργεί δυσμενές περιβάλλον για τα Gram αρνητικά 

βακτήρια που καταβολίζουν πρωτεΐνες, όπως τα παθογόνα στελέχη Ε. Coli και οι σαλμονέλλες,, και ευνοϊκό 

περιβάλλον για τα προβιοτικά.  Η ίδια η λακτουλόζη δεν αποτελεί ευνοϊκό υπόστρωμα για τα βακτήρια που 

καταβολίζουν πρωτεΐνες. 

Με αυτές τις ιδιότητες το Laxatract ρυθμίζει το φυσιολογικό ρυθμό του παχέος εντέρου και βελτιώνει φυσικά 

την  εντερική κινητικότητα. 

Ενδείξεις 

Συμπλήρωμα διατροφής για σκύλους και γάτες με προβλήματα δυσκοιλιότητας (που οφείλονται π.χ. σε 

τριχοβεζοάρια, υπερβολικό εντερικό περιεχόμενο, υποκινητικότητα κλπ.) και ως βοήθημα σε βακτηριακές 

λοιμώξεις του εντέρου. 

Τρόπος χορήγησης 

Αυστηρά για από του στόματος χορήγηση σε σκύλους και γάτες, κατά προτίμηση το πρωί.  

Το Laxatract μπορεί να αναμιχθεί με την τροφή ή το πόσιμο νερό.  Με τη χρήση της σύριγγας μπορεί επίσης να 

χορηγηθεί με προσοχή απευθείας στο στόμα.. 

Δοσολογία 

Σε προβλήματα δυσκοιλιότητας: 

3 ml ανά 5 kg βάρους την ημέρα 

Ως βοήθημα σε βακτηριακές λοιμώξεις του εντέρου: 

3 ml ανά 5 kg βάρους, τρεις φορές την ημέρα 

Μπορεί να χρειαστούν κάποιες ημέρες μέχρι να επιτευχθεί  το επιθυμητό αποτέλεσμα. 

Αντενδείξεις 

Καμία 

Ανεπιθύμητες ενέργειες 

Σε μερικές περιπτώσεις μπορεί να παρατηρηθεί διάρροια.  Σε αυτές τις περιπτώσεις συνιστάται η μείωση της 

δόσης..  Από ότι είναι γνωστό, η λακτουλόζη δεν αλληλεπιδρά με φαρμακευτικά σκευάσματα. 

Αποθήκευση  

Να αποθηκεύεται σε θερμοκρασία δωματίου (15-25°C) μέσα στη σφιχτά κλεισμένη φιάλη. 

Συσκευασία 

Φιάλη των 120ml με σύριγγα των 10 ml. 

 


