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Laremid 20tabl. $
 

cena: 11,69 PLN

Opis słownikowy

Czas dostawy 2-3 dni robocze

Dawka 2 mg

Opakowanie 20 tabl.

Postać tabl.

Producent WARSZAWSKIE ZAKŁ.FARM. POLFA S.A.

Rejestracja

Substancja
czynna

Loperamidum

Opis produktu
 

Wskazania:

Preparat stosuję się w objawowym leczeniu ostrej i przewlekłej biegunki oraz u osób z
wytworzoną przetoką jelita krętego lek może być stosowany w celu zmniejszenia liczby i
objętości stolców oraz zwiększenia ich konsystencji.

Działanie:

Przeciwbiegunkowe. 

Skład:

1 tabletka zawiera 2 mg loperamidu chlorowodorku.

Pozostałe składniki to: laktoza jednowodna, skrobia kukurydziana, powidon K-25, kwas
stearynowy.

Sposób użycia:
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Dorośli  i dzieci w wieku 6 lat i powyżej:

W przypadku ostej biegunki:

Początkowa dawka - jednorazowa 2 tabletki (4 mg) dla dorosłych i 1 tabletka (2 mg) dla
dzieci; a następnie 1 tabletka (2 mg) po każdym kolejnym wolnym stolcu. Max na dobę
dorośli mogą przyjąć 8 tabletek a dzieci w zależnosći od masy ciała (3 tabletki na 20 kg
masy ciała na dobę).

 

W przypadku przewlekłej biegunki:

Początkowa dawka - 2 tabletki (4 mg) na dobę dla dorosłych i 1 tabletka (2 mg) na dobę
dla dzieci; tę początkową dawkę należy zmodyfikować aż do momentu uzyskania od 1
do 2 normalnych stolców na dobę, co zazwyczaj osiąga się poprzez stosowanie dawki
podtrzymującej wynoszącej od 1 do 6 tabletek (od 2 do 12 mg) na dobę. Max na dobę
dorośli mogą przyjąć 8 tabletek a dzieci w zależnosći od masy ciała (3 tabletki na 20 kg
masy ciała na dobę).

 

Przechowywanie:

Przechowywać w temperaturze 15°C - 25°C.

Przeciwwskazania:

Uczulenie na którykolwiek składnik leku,
dzieci poniżej 6 lat; 
pacjenci z ostrą czerwonką, która charakteryzuje się obecnością krwi w kale i wysoką
gorączką; 
pacjenci z ostrym rzutem wrzodziejącego zapalenia jelita grubego; 
pacjenci z bakteryjnym zapaleniem jelita cienkiego i okrężnicy spowodowanym
chorobotwórczymi bakteriami z rodzaju Salmonella, Shigella i Campylobacter; 
pacjenci z rzekomobłoniastym zapaleniem jelit, związanym z podawaniem antybiotyków
o szerokim spektrum działania. 
pacjenci u których powinno się unikać zwolnienia perystaltyki jelit, z powodu możliwego
ryzyka wystąpienia ciężkich powikłań, w tym niedrożności jelit, okrężnicy olbrzymiej
(megacolon) i toksycznego rozszerzenia okrężnicy (megacolon toxicum). 

 

Leczenie należy przerwać natychmiast w przypadku wystąpienia zaparcia, wzdęcia brzucha
lub niedrożności jelit.
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Działania niepożądane:

objawy ciężkiej reakcji uczuleniowej tj obrzęk twarzy, warg lub gardła;
zmiany na skórze w postaci wysypki, silnego podrażnienia, zaczerwienienia, pęcherzy,
nadżerek na skórze, w jamie ustnej, oczach i narządach płciowych, gorączka i bóle
stawowe lub złuszczanie skóry;
bóle brzucha, nudności i wymioty, silne wzdęcie brzucha, które mogą być skutkiem
osłabienia czynności ruchowej jelit (niedrożności jelit).

 

Podczas stosowania loperamidu chlorowodorku odnotowano:

Często (występują rzadziej niż u 1 na 10 pacjentów):

bóle głowy, zaparcie, nudności, wzdęcia.

 

Niezbyt często (występują rzadziej niż u 1 na 100 pacjentów):

zawroty głowy, senność, bóle brzucha, dyskomfort w jamie brzusznej, suchość w jamie
ustnej, ból w nadbrzuszu, wymioty, niestrawność;
wysypka.

 

Rzadko (rzadziej niż u 1 na 1000 pacjentów):

reakcja nadwrażliwości, reakcja anafilaktyczna (w tym wstrząs anafilaktyczny), reakcja
anafilaktoidalna, obrzęk naczynioruchowy;
utrata świadomości, osłupienie, obniżony poziom świadomości, zwiększenie napięcia
mięśniowego, zaburzenia koordynacji ruchowej;
zwężenie źrenicy;
niedrożność jelita (w tym porażenna niedrożność jelita), rozszerzenie okrężnicy (w tym
toksyczne rozszerzenie okrężnicy), wzdęcie brzucha;
wysypka pęcherzowa (w tym zespół Stevensa-Johnsona, toksyczne martwicze
oddzielanie się naskórka, rumień wielopostaciowy);
świąd, pokrzywka;
zatrzymanie moczu;
zmęczenie.
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