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Loperamide Aurovitas 2 mg x 10 kaps twardych
 

Cena: 5,99 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 10 kaps

Postać Kapsułki

Producent AUROVITAS

Rodzaj rejestracji Lek

Substancja
czynna

Loperamidum

Opis produktu
 

Skład

Substancją czynną jest loperamidu chlorowodorek. Każda kapsułka, twarda zawiera 2 mg loperamidu chlorowodorku.
Pozostałe substancje pomocnicze: laktoza jednowodna, skrobia kukurydziana, talk, magnezu stearynian. Osłonka kapsułki –
korpus i wieczko: tytanu dwutlenek (E 171), żelatyna, woda. Tusz: szelak, żelaza tlenek czarny (E 172).

Wskazania i działanie

Lek zawiera loperamid, który pomaga zatrzymać biegunkę, powodując, że stolec jest bardziej zwarty oraz zmniejsza się częstość
wypróżnień.
Lek ten jest stosowany w leczeniu nagłych krótkotrwałych (ostrych) ataków biegunki u dorosłych i młodzieży w wieku powyżej
12 lat.

Przeciwwskazania
Nadwrażliwość na którykolwiek ze składników preparatu.

Dawkowanie

Lek ten należy zawsze stosować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty.
W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.
Dorośli, osoby starsze i młodzież w wieku powyżej 12 lat: Kapsułki należy połykać w całości popijając wodą.
Dawkowanie i częstotliwość przyjmowania:

Po pierwszym luźnym stolcu (wypróżnieniu) należy wziąć 2 kapsułki i popić wodą.
Po każdym kolejnym luźnym stolcu należy wziąć 1 kapsułkę.
Saszetki zawierające proszek do sporządzania roztworu doustnego, który zapobiega odwodnieniu organizmu (roztwór
elektrolitów). Dostępne są jako odrębny produkt.
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Nie podawać dzieciom w wieku poniżej 12 lat.
Nie należy zażywać więcej niż 6 kapsułek w ciągu 24 godzin.
Jeśli objawy utrzymują się dłużej niż 48 godzin, należy przerwać przyjmowanie kapsułek i skonsultować się z lekarzem.
Utracony płyn należy uzupełnić, spożywając więcej płynów niż zwykle.
Nie przekraczać zalecanej dawki

Działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.
Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane nie wymienione w ulotce,
należy powiadomić lekarza lub farmaceutę.
W przypadku wystąpienia któregokolwiek z poniższych działań należy przerwać stosowanie leku i uzyskać natychmiastową
pomoc lekarską: Należy natychmiast uzyskać pomoc medyczną.
Rzadko: może dotyczyć 1 na 1 000 osób

Reakcje alergiczne, w tym wstrząs anafilaktyczny, niewyjaśniony świszczący oddech, duszność, obrzęk twarzy i gardła;
Utrata przytomności lub obniżony poziom świadomości (uczucie słabości lub zmniejszona czujność), zwiększenie
napięcia mięśniowego, nieprawidłowa koordynacja.
Niedrożność jelit, powiększenie okrężnicy, wzdęcia brzucha.
Toksyczna reakcja alergiczna skóry i błon śluzowych występująca z zaczerwienieniem, powstawaniem pęcherzy i
złuszczaniem naskórka (wykwity pęcherzowe (również zespół Stevensa-Johnsona, zespół Lyella i rumień
wielopostaciowy)), obrzęk twarzy, pokrzywka, swędzenie.
Wysypka skórna, która może mieć ciężki przebieg obejmujący powstawanie pęcherzy i łuszczenie się skóry.
Rozszerzenie jelita grubego (rozdęcie okrężnicy).
Zaparcie (niedrożność jelit).

Często: może dotyczyć 1 na 10 osób
Ból głowy, zawroty głowy
Nudności (mdłości), zaparcia, wzdęcia (wiatry).

Niezbyt często: mogą wystąpić nie częściej niż u 1 na 100 osób
Zmęczenie, senność, bóle brzucha, dyskomfort w jamie brzusznej, ból w górnej części brzucha, wymioty, niestrawność i
zgaga, suchość w ustach.

Rzadko: mogą wystąpić nie częściej niż u 1 na 1000 osób
Zwężenie źrenic
Trudności z oddawaniem wody (mocz)
Zmęczenie.

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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