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Laremid 2 mg, 10 tabletek
 

cena: 10,15 PLN

Opis słownikowy

Dawka 2 mg

Kategoria Lek

Opakowanie 10 tabletek

Postać tabletki

Producent Polfa Warszawa S.A.

Substancja
czynna

Loperamid

Wysyłka 1-2 dni

Opis produktu
 

Skład:
1 tabletka zawiera: 2 mg chlorowodorku loperamidu

Działanie:
Zawarty w preparacie loperamid hamuje motorykę jelit działając bezpośrednio na mięśnie gładkie ściany jelita, zmniejsza wydzielanie
nabłonka jelitowego
Lek zwalnia szybkość pasażu treści jelitowej przez przewód pokarmowy, zmniejsza liczbę wypróżnień i poprawia konsystencję stolca

Wskazania:
Lek znalazł zastosowanie w objawowym leczeniu biegunek ostrych i przewlekłych różnego pochodzenia
W leczeniu biegunki w przebiegu zaburzeń czynnościowych jelit
W lekkich zaostrzeniach nieswoistych zapaleń jelit
U pacjentów po operacjach, u których dokonano przetoki jelitowej

Przeciwwskazania:
w przypadku nadwrażliwości (uczulenia) na loperamid lub którykolwiek ze składników leku;
u dzieci w wieku poniżej 6 lat, zwłaszcza bez zalecenia i kontroli lekarza;
do leczenia zasadniczego w stanach takich jak: ostra czerwonka przebiegająca z obecnością krwi w kale i wysoką gorączką, ostra faza
wrzodziejącego zapalenia jelita grubego, ostra biegunka wywołana przez bakterie chorobotwórcze lub rzekomobłoniaste zapalenie
okrężnicy związane ze stosowaniem antybiotyków. Lek należy odstawić, jeżeli wystąpi zaparcie lub wzdęcie brzucha.

Dawkowanie:
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
wolnym stolcu.

Przewlekła biegunka:
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początkowa dawka wynosi 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.

Dawka maksymalna w ostrej i przewlekłej biegunce wynosi 8 tabletek (16 mg) na dobę dla dorosłych; u dzieci dawka leku musi być
dostosowana do masy ciała (3 tabletki/20 kg mc./dobę).

Działania niepożądane:
wysypka, pokrzywka i świąd
Pojedyncze przypadki obrzęku naczynioruchowego, wysypki pęcherzowej, w tym zespołu Stevensa i Johnsona, rumienia
wielopostaciowego i martwicy toksyczno-rozpływnej naskórka
pojedyncze przypadki reakcji alergicznych, niekiedy ciężkie reakcje nadwrażliwości, w tym wstrząs anafilaktyczny i reakcje
przypominające anafilaksję
ból brzucha, niedrożność jelit, wzdęcia brzucha, nudności, zaparcia, wymioty, rozszerzenie okrężnicy, w tym toksyczne rozszerzenie
okrężnicy, wzdęcia z oddawaniem wiatrów i niestrawność
pojedyncze przypadki zatrzymania moczu
zawroty głowy
senność

Interakcje:
Podczas stosowania loperamidu z innymi lekami nie obserwowano interakcji o znaczeniu klinicznym.

Uwagi:
W przebiegu biegunki leczonej lekiem Laremid mogą pojawić się: zmęczenie, zawroty głowy lub senność. Dlatego należy zachować
ostroSność podczas prowadzenia pojazdów lub obsługi maszyn.Zawarty w preparacie loperamid hamuje motorykę jelit działając
bezpośrednio na mięśnie gładkie ściany jelita, zmniejsza wydzielanie nabłonka jelitowego
Lek zwalnia szybkość pasażu treści jelitowej przez przewód pokarmowy, zmniejsza liczbę wypróżnień i poprawia konsystencję stolca
Postać
tabl.
Opakowanie
10 tabl.(blister)
Wskazania
Lek znalazł zastosowanie w objawowym leczeniu biegunek ostrych i przewlekłych różnego pochodzenia. W leczeniu biegunki w
przebiegu zaburzeń czynnościowych jelit. W lekkich zaostrzeniach nieswoistych zapaleń jelit. U pacjentów po operacjach, u których
dokonano przetoki jelitowej
Dawkowanie
Zwykle podaje się: początkowo w ostrej biegunce 2 tabletki, a następnie 1 tabletka po każdym nieprawidłowym wypróżnieniu.
Maksymalna dawka leku nie może przekraczać 8 tabletek na dobę.
Producent
WARSZAWSKIE ZAKŁ.FARM. POLFA S.A. 
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