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Laremid 2 mg x 20 tabl
 

Cena: 12,90 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 20 tabl

Postać Tabletki

Producent POLFA WARSZAWA

Rodzaj rejestracji Lek

Substancja
czynna

Loperamidum

Opis produktu
 

Wskazania i działanie

Objawowe leczenie biegunki ostrej i przewlekłej występującej w: zaburzeniach czynnościowych jelit, chorobach zapalnych jelit.
Zmniejszanie objętości wydaliny u pacjentów z przetoką zewnętrzną jelita krętego, po kolektomiach lub rozległych resekcjach
jelit.

Lek przeciwbiegunkowy.Wiąże się z receptorem opioidowym ściany jelita, co przez bezpośrednie działanie na mięśnie&nbsp;gładkie
powoduje zmniejszenie ruchów perystaltycznych i wydłużenie czasu przejścia pokarmu przez przewód pokarmowy. Zwiększa napięcie
zwieracza odbytu oraz zmniejsza wydalanie wody i elektrolitów.Maksymalne stężenie we krwi występuje po około 4 h od podania.Około
35% wchłoniętej dawki jest wydalane z kałem.Działanie leku utrzymuje się przez 24 h. W dawkach terapeutycznych nie wykazuje
działania ogólnego. U pacjentów z chorobami wątroby stężenie leku we krwi może się zwiększać.

Skład
1 tabl. zawiera 2&nbsp;mg chlorowodorku loperamidu.

Dawkowanie
Doustnie. Dorośli i dzieci powyżej 12 r.ż.: ostra biegunka - początkowo 4 mg (2 tabl.), następnie 2 mg (1 tabl.) po każdym płynnym stolcu,
dawka maksymalna wynosi 16 mg (8 tabl.) na dobę; przewlekła biegunka - początkowo 2 mg (1 tabl.) 2 razy na dobę, w razie
konieczności dawkę można zwiększyć do 8 mg (4 tabl.), maksymalnie do 12 mg (6 tabl.) na dobę, nie stosować dłużej niż 10 dni. Dzieci
7-12 r.ż.: 2 mg (1 tabl.) po każdym kolejnym nieprawidłowym wypróżnieniu; w ciągu doby nie należy stosować więcej niż 4 mg (2 tabl.) u
dzieci do 8 r.ż. i więcej niż 6 mg (3 tabl.) u dzieci do 11 r.ż. W czasie leczenia należy podawać pacjentowi odpowiednie ilości wody i soli
mineralnych. Po zastosowaniu preparatu mogą wystąpić senność oraz zawroty głowy, co może wpłynąć na zdolność prowadzenia
pojazdów i obsługę urządzeń mechanicznych.

Przeciwwskazania
Nadwrażliwość na loperamid lub inne składniki preparatu. Nie stosować, jeżeli istnieją przeciwwskazania do zahamowania perystaltyki
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jelit: porażenna niedrożność jelit, zaparcie, wzdęcie brzucha u krańcowo odwodnionych dzieci, rzekomobłoniaste zapalenie jelita
grubego, przede wszystkim związane z podawaniem antybiotyków o szerokim spektrum działania (może dojść do ostrego rozdęcia
okrężnicy). Nie należy stosować w ostrej czerwonce bakteryjnej z krwią w kale i podwyższoną temperaturą ciała oraz w innych ostrych
biegunkach bakteryjnych. Lek może być stosowany w ciąży jedynie w przypadku zdecydowanej konieczności. Należy stosować
ostrożnie w okresie karmienia piersią.

Wstęp
Lek Laremid ma postać tabletek. Jego stosowanie podczas ostrej i przewlekłej biegunki pozytywnie wpływa na funkcjonowanie układu
trawiennego. Odpowiedzialna jest za to substancja czynna, którą jest chlorowodorek loperamidu.

Główną substancją czynną wchodzącą w skład preparatu jest już wcześniej wspomniany chlorowodorek loperamidu. Jedna tabletka
zawiera jego dwa miligramy. Pozostałymi składnikami leku są: powidon K-25, kwas stearynowy, laktoza jednowodna oraz skrobia
kukurydziana.

Główny składnik leku, chlorowodorek loperamidu, łączy się w układzie pokarmowym z receptorami opioidowymi występującymi w
ścianach jelit. Dzięki temu zahamowana zostaje perystaltyka jelit, a więc szybkość, z jaką przechodzi przez nie pokarm. Zwiększeniu
ulega wchłanianie wody i elektrolitów z pożywienia. Lek zmniejsza również potrzebę natychmiastowego wypróżnienia poprzez
zwiększenie napięcia zwieracza. Skutkuje to mniejszą liczbą wypróżnień oraz poprawą konsystencji kału. Skutki jego działania możemy
zaobserwować już po godzinie od przyjęcia dawki leku. Z tego też powodu jest on stosowany objawowo w przypadku występowania
biegunek o ostrym lub przewlekłym przebiegu i o różnej przyczynie. Dzięki działaniu ograniczającemu ilość wypróżnień lek może być
stosowany także u osób z przetoką jelita krętego.

W kwestii dawkowania należy zasięgnąć opinii lekarza lub farmaceuty. W przypadku jej braku konieczne jest dokładne zapoznanie się z
ulotką i zastosowanie się do informacji w niej zapisanych. Laremid można stosować u osób dorosłych oraz dzieci od szóstego roku
życia. Zalecenia dotyczące dawkowania uzależnione są zarówno od stanu pacjenta, jego wieku, jak i schorzenia, na jakie lek jest
stosowany. Standardowo uznaje się, że w przypadku ostrej biegunki dzieci powinny przyjmować jedną tabletkę jako dawkę początkową
oraz po jednej dawce po każdym luźnym stolcu. U osób dorosłych preparat zażywa się podobnie, lecz dawka początkowa wynosi dwie
tabletki zamiast jednej. W przypadku ostrej biegunki stan pacjenta powinien poprawić się w ciągu dwóch dób. Jeśli tak się nie stanie,
konieczna jest niezwłoczna konsultacja z lekarzem. Lek można stosować także w przypadku biegunki przewlekłej. W takiej sytuacji
osoby dorosłe powinny rozpocząć leczenie od dwóch tabletek na dobę i jako dawkę podtrzymującą przyjmować od jednej do sześciu
tabletek dziennie. Należy pamiętać, że dobową dawką maksymalną dla dorosłego człowieka jest osiem dawek leku. W przypadku dzieci
powyżej szóstego roku życia dawką początkową jest jedna tabletka, a dawkę podtrzymującą należy ustalić w zależności od masy ciała
pacjenta. Standardowo uznaje się, że dziecko może przyjąć do trzech tabletek na dobę na każde dwadzieścia kilogramów masy ciała.
Modyfikację dawki leku należy stosować do momentu osiągnięcia jednego–dwóch wypróżnień dziennie. Nie należy przekraczać
maksymalnej dziennej dawki leku. Może to spowodować niebezpieczeństwo pogorszenia stanu zdrowia lub nawet utraty życia.

W niektórych przypadkach należy powstrzymać się od stosowania leku Laremid. Są to przede wszystkim sytuacje takie jak
nadwrażliwość na substancję czynną preparatu lub którykolwiek z innych składników leku. Oprócz tego środek nie powinien być
podawany dzieciom poniżej szóstego roku życia. Powstrzymać się od stosowania preparatu powinny również osoby z bakteryjnym
zakażeniem jelit (w szczególności w przypadku bakterii Campylobacter, Shigella oraz Salmonella), pacjenci w ostrym przebiegu
czerwonki, wrzodziejącym zapaleniem jelita grubego, z rzekomobłoniastym zapaleniem jelit (wynikającym z podawania antybiotyków)
oraz u osób, które powinny unikać spowolnienia perystaltyki jelit. W sytuacji wystąpienia zaparć, wzdęć lub niedrożności jelit należy
przerwać stosowanie leku. Nie zaleca się przyjmowania leku przez kobiety w ciąży i karmiące piersią. Przed rozpoczęciem leczenia
najlepiej poinformować lekarza lub specjalistę o wszelkich przyjmowanych preparatach.

Pomimo swojego bezpieczeństwa, podczas stosowania w przypadku ostrych biegunek, Laremid może także wywoływać pewne 
działania niepożądane. Spośród tych najczęściej występujących wymienić należy: bóle i zawroty głowy, wzdęcia, zaparcia, nudności,
bóle brzucha, dyskomfort w jamie brzusznej, ból w nadbrzuszu, niestrawność, wymioty, senność, suchość w jamie ustnej, wysypkę.
Rzadko wystąpić mogą: reakcja anafilaktyczna, reakcja anafilaktoidalna, reakcja nadwrażliwości, obniżony poziom świadomości, utrata
świadomości, osłupienie, niedrożność jelita, rozszerzenie okrężnicy, wzdęcie brzucha, świąd, pokrzywka, obrzęk naczynioruchowy,
zatrzymanie moczu, zmęczenie i wysypka pęcherzowa.

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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