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Imodium instant 2 mg x 6 tabl (liofilizat doustny)
 

Cena: 9,95 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 6 tabl

Postać Tabletki

Producent MCNEIL

Rodzaj rejestracji Lek

Substancja
czynna

Loperamidum

Opis produktu
 

Skład
Substancją czynną leku jest loperamidu chlorowodorek. Pozostałe składniki to: żelatyna, mannitol, aspartam, kompozycja smakowo-
zapachowa miętowa, sodu wodorowęglan.

Wskazania i działanie

Loperamid jest doustnym lekiem przeciwbiegunkowym.
Zmniejsza perystaltykę jelit.
Wydłuża czas przechodzenia treści pokarmowej przez jelita.
Loperamid zwiększa spoczynkowe napięcie zwieracza odbytu, jednocześnie zmniejszając natychmiastową potrzebę
wypróżnienia (parcie na stolec).
Lek Imodium Instant jest wskazany w objawowym leczeniu ostrej i przewlekłej biegunki, u osób dorosłych i dzieci w wieku
powyżej 6 lat.
U pacjentów z wytworzoną przetoką jelita krętego.
Lek Imodium Instant może być stosowany w celu zmniejszenia liczby i objętości stolców oraz zwiększenia ich konsystencji.

Dawkowanie

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z opisem w ulotce dla pacjenta lub według wskazań lekarza lub farmaceuty. W razie
wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.
Tabletkę ulegającą rozpadowi w jamie ustnej Imodium Instant należy położyć na języku, poczekać aż się rozpuści i połknąć ze
śliną. Nie jest potrzebny płyn do popicia.
Objawowe leczenie ostrej i przewlekłej biegunki.

Dorośli i dzieci w wieku powyżej 6 lat Ostra biegunka: początkowa dawka - 2 tabletki (4 mg) dla dorosłych i 1 tabletka (2
mg) dla dzieci, a następnie 1 tabletka (2 mg) po każdym kolejnym luźnym stolcu.

Przewlekła biegunka:
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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 mg do 12 mg) na dobę.
Dawka maksymalna w ostrej i przewlekłej biegunce - 8 tabletek (16 mg) na dobę dla dorosłych i dzieci; u dzieci dawka
leku musi być dostosowana do masy ciała (3 tabletki/20 kg masy ciała).
Nie należy stosować dawki większej niż maksymalna zalecana dawka.
Leczenie objawowe ostrych epizodów biegunki związanej z zespołem jelita drażliwego

Dorośli od 18 roku życia
Początkowa dawka - 2 tabletki (4 mg) na dobę a następnie 1 tabletka (2 mg) po każdym kolejnym luźnym stolcu lub
według dawkowania uprzednio zaleconego przez lekarza. Lek Imodium Instant można stosować przez okres do 2
tygodni przy powtarzających się atakach, jednak nie dłużej niż przez 48 godzin przy pojedynczych napadach biegunki.

Dawka maksymalna w biegunce związanej z zespołem jelita drażliwego - 6 tabletek (12 mg) na dobę.
Należy pamiętać, aby podczas biegunki uzupełniać płyny i pić więcej wody niż zwykle.
Stosowanie leku Imodium Instant u pacjentów z zaburzeniami czynności wątroby i (lub) nerek.U pacjentów z zaburzeniami
czynności wątroby lek Imodium Instant należy stosować z ostrożnością i uważnie obserwować, czy nie występują u nich objawy
toksyczności ze strony ośrodkowego układu nerwowego.U pacjentów z zaburzeniami czynności nerek nie jest konieczna
modyfikacja dawkowania.
Stosowanie leku Imodium Instant u dzieci

Nie należy stosować leku Imodium Instant u dzieci w wieku poniżej 6 lat.
Stosowanie leku Imodium Instant u osób w podeszłym wieku.

U osób w podeszłym wieku nie jest konieczna modyfikacja dawkowania.
Jeśli objawy nasilą się lub nie ustąpią w ciągu 48 godzin po zastosowaniu leku Imodium Instant, należy skontaktować się z
lekarzem.Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z opisem w ulotce dla pacjenta lub według wskazań lekarza lub farmaceuty.
W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Przeciwwskazania
Uczulenie na loperamidu chlorowodorek lub którykolwiek z pozostałych składników leku.

Informacje dodatkowe
Przed użyciem zapoznaj się z ulotką dołączoną do opakowania, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań
niepożądanych i dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania i przechowywania produktu leczniczego, bądź skonsultuj się z
lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.
Służymy Państwu pomocą pod adresem bok@aptekaotc.pl.
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