
IMLAX 
 Solution 

 
Composition: 
Each 15 ml. solution contains:  
Lactulose 10 g added as Lactulose concentrate. 
Also it may contains Tagatose, Fructose, Galactose, Epilactose and Lactose in small amounts. 
 
Therapeutic Activity: 
Laxative. 
 
Indications: 
Imlax is used in the treatment of: 
- Chronic constipation. 
- Hepatic encephalopathy (portal systemic encephalopathy) 
- Where a soft stool is required (hemorrhoids, anal/colon surgery) 

 
When should not this preparation be used: 
Imlax solution is contraindicated in the following cases: 
- Patients who require a low lactose diet  
- Patients with galactosaemia or disaccharide deficiency  
- Patients on a galactose and/or lactose free diet  
- Patients with intestinal obstruction. 
- Patients who are allergic to lactulose. 
 
Precautions: 
- Chronic use of laxatives may result in electrolyte imbalance. Elderly and debilitated patients 

who receive Imlax solution for more than 6 months should have serum electrolytes measured 
periodically e.g. potassium, chloride, carbon dioxide. 

- Imlax should not be taken for more than one week, unless ordered by a physician. 
- Imlax should not be taken within two hours of taking another medicine because the desired effect 

of the other medication may be reduced.  
- Imlax should not be used in the presence of nausea, vomiting or anal bleeding and wherever there 

are signs of appendicitis (e.g. abdominal pain, fever) 
- Do not use with other laxatives without consulting your physician especially at the beginning of 

treatment. 
- Infants may develop hyponatremia and dehydration. 
- Notify your physician if you develop an unusual diarrhea. 
 
Side Effects: 
Initial dosing may produce flatulence and intestinal cramps, which are usually transient. High 
doses can lead to diarrhea, if so stop treatment and refer to your physician. Nausea and vomiting 
have been reported. 
In the case any adverse effect not mentioned in the leaflet develops or if you feel any change in 
your health, consult your physician. 
 
Drug Interactions: 
If you are taking another medicine concomitantly or if you have just finished treatment with 
another medicine inform your physician in order to prevent hazards or lack of efficacy resulting 
from drug interactions especially Neomycin or other anti-infective, antacids and other laxatives. 
 
 



Do not take this medicine without consulting your physician before starting treatment: 
- If you have hepatic impairment. 
- If you have deficiency in lactase enzyme 
- If you are diabetics. 
- If you are pregnant or planning to become pregnant and during breast feeding. 
- If you require proctoscopy or colonoscopy.  
 
To Avoid Poisoning: 
1. Keep the medicine out of the reach of children. 
2. If an excessive dose is taken, or if a child swallowed the medication accidentally, seek help at 

an emergency and take the remaining medicine with you. 
3. Do not induce vomiting without consulting the physician. 
4. Do not take your medication in the dark, always read the label and make sure you are using           
    the right medication. 
5. Always notice the expiry date and never use the medicine after the mentioned date.  
6. Avoid exposure of the drug to excessive heat and humidity during storage. 
7. Use the drug only as prescribed. In the case any adverse effect not mentioned in the leaflet 

develops, discontinue use and consult your physician. 
 
Dosage and Directions for Use: 

- The usual adult dose is 15 to 30 ml of the product given in a single daily dose preferably 
after breakfast. The dose may be increased to 60 ml if necessary, 24 to 48 hours may be 
required to produce a normal bowel movement. 

- Use in children is according to physician's directions only. 

- Use for hepatic encephalopathy is according to physician's directions only. 

- Imlax can be mixed with fruit juice, water or milk to improve the taste. 

- After first opening the bottle, it can be used for 3 months. 

How you can contribute to the successful of treatment: 
If you suffer from constipation, it is advisable to drink a lot of water, at least 2 liters a day (8 
cups), to help soften stool. Try to eat unpeeled fruits and vegetables (e.g. green papers, lettuce, 
broccoli), prunes, whole wheat bread, rye bread. It is recommended to avoid eating toast, white 
bread, white rice.  
 
Storage: 
Store at a temperature between 15 -30 ºC, protect from freezing. 
 
Presentation: 
 A glass bottle of 100 ml with a measuring cup. 
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 إمالكس 
  محلول

  :التركيبة الدوائية
  :مليليتر من المحلول على 15يحتوي كل 
  .غرام مضاف على هيئة الكتيولوز مركز 10الكتيولوز 

  . يحتوي أيضاً على كميات قليلة من تجاتوز، فركتوز، جالكتوز، إبيالكتوز و الكتوز
  

  :الفاعلية العالجية
  .مليّن

  
  :اإلستعماالت

  :يستعمل إمالكس في عالج
  .اإلمساك المزمن -
 .إعتالل الدماغ الكبدي -
 )البواسير، جراحة الشرج أو القولون(في الحاالت التي تتطلب أن يكون فيها البراز لين  -

  
  :العالجهذا استعمال  متى يمنع

  :في الحاالت التالية إمالكس يمنع استخدام
  .قليل الالكتوز اطعام لواتناوي أن جبيالمرضى الذين  -
 .الذين يعانون من وجود سكر اللبن في الدم أو نقص في السكريات المزدوجة المرضى -
 .أو الالكتوز/من الجالكتوز و خالِ  االمرضى الذين يتناولون طعام -
 .المرضى الذين يعانون من انسداد في األمعاء -
  . المرضى الذين لديهم حساسية للالكتيولوز -
  

  : االحتياطات
لذا يجب عمل فحص ). االلكترواليت(ملينات قد يحدث خلل في توزيع الشوارد الكهربائية إن االستعمال المزمن لل -

ت في  المصل مثل فحص بوتاسيوم، كلوريد، ثاني اوكسيد الكربون للمرضى كبار السن و يْ دوري لاللكتروال
 .شهور 6ضعاف البنية الذين يتناولون محلول إمالكس ألكثر من 

 . ثر من أسبوع إالّ إذا أشار الطبيب بذلكيجب عدم تناول إمالكس ألك -
 .مالكس خالل ساعتين من تناول أي دواء آخر إذ أن التأثيرات المرغوبة لذلك الدواء قد تنخفضإ تجنب تناول -
مثل (أو نزيف شرجي و وجود عالمات إللتهابات الزائدة الدودية تجنب تناول إمالكس في حال وجود غثيان،قيء -

  ).حمى، ألم البطن
  .ال تستعمل الدواء مع مليَنات اخرى  دون إستشارة الطبيب خاصة في بداية العالج -
  .قد يحدث انخفاض في نسبة الصوديوم و جفاف عند االطفال -
 .أعلم طبيبك في حال حدوث إسهال غيرعادي -
 

  :الجانبية األعراض
  .مؤقتكل الجرعة األولية قد تحدث انتفاخا وتقلصات في البطن والتي تحدث عادة بش

  .الجرعة الزائدة قد تحدث إسهال،إذا حدث ذلك توقف عن استخدام العالج و اعلم طبيبك
   .قد يحدث غثيان وقيء في بعض الحاالت

  مراجعة طبيبكو الحظت أي تغيير على صحتك عليك إذا ظهرت لديك أعراض جانبية غير واردة في النشرة ا
  

  :األدويةالتفاعالت بين 
تجنب اعلم طبيبك بذلك ل آخرانتهيت مؤخراً من العالج بدواء  في نفس الوقت أو اً آخر اءً تستخدم دوكنت  إذا

أو مضادات التهابات  نيومايسين، خاصة األدوية بين تفاعالتتي تنتج من الالالعالج نجاعة  المخاطر أو قلة
  .أخرى  ، مضادات الحموضة و مليّنات أخرى



  
  :قبل بدء العالجاستشارة طبيبك  دون تستخدم هذا الدواء ال
  .إذا كنت تعاني من خلل في وظيفة الكبد -
  .إذا كنت تعاني من نقص في أنزيم الكتيز -
  .مصاب بمرض السكري ذا كنتإ -
  .خالل فترة الرضاعةإذا كنت حامال أو تخططين للحمل و -
 .إذا كنت بحاجة لتنظير المستقيم أو القولون -
 

  :لتجنب التسمم
  .االدوية بعيداً عن متناول ايدي االطفال  ظاحف. 1
    يجب التوجه مباشرة الى قسم الطوارئ مع اخذ ، تناول طفل الدواء عن طريق الخطأ ذاااذا تناولت جرعة زائدة او . 2

      .الكمية المتبقية من الدواء
  .دون استشارة الطبيب احداث التقيؤال تحاول . 3

. 4  .اقرأ التعليمات لتتأكد انك تأخذ الدواء المناسب ال تتناول دواءك في الظالم و
 .االنتهاء المذكور تاريخلدواء وال تأخذ الدواء بعد تأكد دائماً من تاريخ نهاية صالحية ا. 5

 تجنب. 6  .خالل فترة التخزين الشديدتينرطوبة لالحرارة ولتعريض الدواء 
استخدام غير واردة في النشرة، توقف عن  جانبية اعراض أي في حالة ظهور. تناول الدواء حسب الوصفة فقط. 7

  .كطبيباعلم  و العالج
 

  :الجرعة وتعليمات االستخدام
مل من المستحضر مرة واحدة في اليوم، و يفضل بعد وجبة  30إلى  15الجرعة االعتيادية للبالغين هي من  -

ساعة قبل حدوث تحسن   48 – 24رة يأخذ المريض فتمل عند الحاجة، قد  60يمكن زيادة الجرعة إلى . االفطار
  .في حالته

  .االستعمال لدى االطفال حسب ارشادات الطبيب فقط -
  .االستعمال في اعتالل الدماغ الكبدي حسب ارشادات الطبيب فقط -
  .يمكن خلط إمالكس مع عصير فواكه، ماء أو حليب لتحسين الطعم -
  عمالها لمدة ثالثة شهوردواء للمرة األولى، باالمكان استبعد فتح عبوة ال -

 
  :كيف يمكنك المساهمة في نجاح العالج

، للمساعدة )أكواب 8(لتر في اليوم  2إذا كنت تعاني من اإلمساك، فينصح بشرب كميات كبيرة من الماء، على االقل 
، اإلجاص )بيطمثل االوراق الخضراء، الخس، القرن(قم بتناول الفواكه غير المقشرة و الخضراوات .  في تليين البراز

  .   ينصح بتجنب أكل الخبز المحمص، الخبز االبيض، االرز االبيض. المجفف، خبز القمح، خبز الجاودار
  

  :التخزين
  .م، بعيداً عن التجميد°30 - 15احفظ الدواء على درجة حرارة ما بين 

  
  :العبوة

 100عبوة زجاجية تحتوي على   .لقياس المدرجامل مع وعاء 
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